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For næringslivet kan risiko i trafikken medføre
personskader, langtidsfravær og tap av dyktige

medarbeidere.

Trafikksikkerhet som en 
naturlig del av bedriftens 

HMS-plan

• HMS og trafikk bør bli synliggjort i 
bedriftens trafikksikkerhetsplan

• Skriftlige regler for bruk av bil i
tjenesten bør lages

• Kartlegg risiko ved hjelp av ansatte
(ansatte noterer risikosituasjoner i
tjenestekjøring)

• Rutiner for å håndtere feil og mangler,
kjøring og trafikksikkerhet som en del
av avdelingsmøter.

• Skriftlige regler for hva som skal
gjøres, når og av hvem.

• Kurs for ansatte i risiko og
energiøkonomisk kjøring

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
(HMS) i virksomheter sier at den som leder virksomheten 
plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket 
stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid 
med de ansatte og deres representanter. Hensikten med 
systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i 
tide. Internkontroll er kvalitetssikring av det daglige
arbeidet.

Skriftlig dokumentasjon
Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste 
delen av HMS-arbeidet, men deler av arbeidet skal være 
dokumentert skriftlig. Her skal det gå klart fram når og 
hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan 
bedriften skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal 
også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd.

For å ivareta trafikksikkerhet blant ansatte har flere
bedrifter på Sørlandet utarbeidet en reise- og transportpo-
licy. Her er det stilt krav til fører, kjøretøyet og til arbeids-
giver for å ivareta de ansattes sikkerhet i trafikken. Når en 
leier biler og kjøper transporttjenester bør en kunne stille 
krav. Sikkerhet for ansatte er et lederansvar og det er derfor 
viktig at det lages system og rutiner (internkontroll) som 
forebygger mot ulykker i trafikken. 

Vi anbefALER

Det har foreløpig vært lite fokus på
trafikksikkerhet i HMS-arbeidet.

På tide med en endring?
Kontakt oss evnt. for hjelp eller kurs.

obs!

Alle bedrifter skal ha en HMS-plan,
Har din bedrift 

TRAFIKKSIKKERHET
med i sin plan?



• Ledelsen må ta ansvar for å implementere 
trafikksikkerhet i HMS-planen

• Alle rygger inn på p-plasser
• Bruk av bilbelte
• Handsfree, eller ingen mobiltelefonbruk i bil!
• Holde fartsgrensen. Det er bedre og komme 5 

min for sent, enn ikke komme fram.
• Innfør rutiner for vedlikehold av kjøretøy. 
• De som sykler/går til jobb oppfordres til bruk 

av refleks og hjelm. 

Sjekkliste for bedrifter:



45+ 
verstingene i trafikken

Aldersgruppen 45+, i hovedsak menn, er overrepresentert 
i trafikkulykker. Dette er «verdensmesterne» som har 
erfaring, og som dessverre tar for store sjanser i trafikken. 
I motsetning til ungdom, som kommer godt ut i ulykkes-
statistikker, så tyder det på at menn 45+ har tatt med seg 
kjøremønsteret fra 80-tallet. Dette, kombinert med et mer 
komplisert trafikkbilde, bidrar til denne utviklingen. 

De vanligste årsakene til alvorlige
 trafikkulykker er:

• For høy fart etter forholdene

• Manglende bruk av bilbelte

• Uoppmerksomhet i trafikken
 (spesielt bruk av mobiltelefon)

• Kjøring i ruspåvirket tilstand

for høy fart

manglende belte

mobilbruk

bruk av rus



NULLVISJONEN
www.nullvisjonen-agder.no

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket fremtid 
hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Vår viktigste oppgave er å drive informasjons- og 
holdningsarbeid for å opplyse om hvor viktig 

trafikanters atferd er for å hindre ulykker.

DE FLESTE ULYKKER 
I TRAFIKKEN SKYLDES 

VÅR EGEN ATFERD!


