
Trafikksikkerhet ved renovasjon 

Hvordan legge til rette for trafikksikker renovasjon?
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Tema for presentasjonen

• Om Statens havarikommisjon (SHK)

• Trafikksikkerhetsrisiko for myke trafikanter ved renovasjon -

ulykken i Færder kommune

• Temarapport, sikkerhetskritiske forhold ved 
krokcontainertransport
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Statens havarikommisjon

• Offentlig undersøkelseskommisjon for 
transportulykker/hendelser innen luftfart, jernbane, 
vei og sjø, samt ulykker/hendelser i Forsvaret

• Faglig uavhengig, administrativt underlagt 
Samferdselsdepartementet og 
Forsvarsdepartementet

• Skal utrede forhold som antas å ha betydning for 
forebyggelsen av ulykker. 

• Formålet med undersøkelsene er å forbedre 
sikkerheten.

• SHK skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller 
strafferettslig skyld og ansvar, og rapportene våre 
kan heller ikke brukes som bevis i straffesak.



Avdeling for vei og landforsvar

• Veitrafikk:

• Ulykker med kjøretøy over 7,5 tonn.

• Ulykker i tunnel.

• Ulykker ved ADR-transport

• Andre veitrafikkulykker, basert på faglig vurdering.

• Landforsvar: 

• Alle dødsulykker, ulykker med læringspotensial.

• Lovverk:

• Veitrafikklovenskap kap. VII om Undersøkelser av trafikkulykker m.v.

• Forskrift om offentlige undersøkelser om om varsling av trafikkulykker m.v.

• Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i forsvarssektoren 
(Forsvarsundersøkelsesloven)

• Forskrift om ulykker og hendelser i Forsvaret
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-30-793
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-16-92
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-08-21-1331
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Trafikkulykker i kommersiell transport

• Lovverket plasserer skyld og ansvar.

• Vegtrafikkloven  og straffeloven legger stor vekt på 
førers ansvar når det gjelder å ivareta 
trafikksikkerhet.

• Vegtrafikklovens §3: Grunnregler for trafikk.

• Enhver skal ferdes hensynsfullt og være 
aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå 
fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke 
unødig blir hindret eller forstyrret.

• Straffeloven § 281 for uaktsomt å ha forvoldt en 
annens død.

• Bla. Internkontrollforskriften regulerer arbeidsgivers 
ansvar når det gjelder å ivareta ansattes sikkerhet.

• Havarikommisjonens undersøkelser har som formål 
å lære av ulykker, vi fordeler ikke skyld eller ansvar. 

• Førere i ulykker er ikke nødvendigvis dårligere 
førere/mer uforsiktige/tar dårligere valg, enn andre 
førere. Men denne gangen gikk det galt.

• Gjennom å forbedre systemene som omgir førere, 
håper vi å kunne forhindre at alvorlige ulykker skjer 
igjen.
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Trafikksikkerhet – alt var ikke bedre før!

• På 70-tallet døde ca. 550 mennesker i 
trafikkulykker hvert år, rundt 100 av disse var 
barn.

• I 2020 omkom for første gang siden 40-tallet 
under 100 mennesker i trafikkulykker totalt*

• Den store nedgangen skyldes en omfattende 
arbeid med trafikksikkerhet på flere nivåer: Mer 
kollisjonssikre kjøretøy, bedre sikkerhetsutstyr og 
førerstøttesystemer, mer trafikksikre veier, bedre 
opplæring, regelverk osv.

• Men; nedgangen er ikke like stor når det gjelder 
gruppen myke trafikanter som for kjørende.

*118 trafikkdrepte i 2022
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Trafikksikkerhet for myke trafikanter ved 
husholdningsrenovasjon

• Husholdningsrenovasjon innebærer at man ofte og regelmessig 
kjører et tungt kjøretøy, med ulike blindsoner, på ofte smale og 
trange veier, i områder der myke trafikanter ferdes.

• De myke trafikantene er ikke nødvendigvis «ideelle trafikanter»:

• Barn

• Ungdom og voksne med ørepropper/musikk i ørene.

• Eldre, med både fysiske og kognitive utfordringer.

• Mennesker med ulike handicap.

• Generell uoppmerksomhet mot trafikkbildet.

• Disse begrensningene er ikke nødvendigvis synlige for føreren 
av renovasjonsbilen.

Dato 23.01.2023Side 8



Ulykken i Færder kommune

• 23. november 2020 ble en fotgjenger påkjørt av en 
renovasjonsbil fra Norsk Gjenvinning Renovasjon 
AS (NGR) på Nøtterøy. Renovasjonsbilen hadde 
kjørt ca. 70 meter inn på en smal, privat vei uten 
tilgjengelig snuplass for å hente avfall og var i ferd 
med å rygge tilbake til hovedveien. Fotgjengeren 
omkom momentant som følge av ulykken.

• Ryggingen ble foretatt uten hjelpemann, men ved 
hjelp av ryggekamera og speil. Ryggekameraet i 
kjøretøyet var imidlertid justert slik at det gav 
begrenset sikt i lengderetningen bakover. Busker i 
veiens sideområde begrenset også førerens 
oversikt i situasjonen. Dette bidro til at føreren ikke 
oppdaget at fotgjengeren befant seg bak kjøretøyet, 
før påkjørselen var et faktum.
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Færder kommunes renovasjonsforskrift

• Atkomstvei kan være privat vei eller offentlig vei som skal være kjørbar for større kjøretøy (standard 
renovasjonskjøretøy), og ha tilstrekkelige snumuligheter. Atkomstvei skal ha veibredde på minimum 3,0 
meter. 

• Hentestedet skal ligge ved, og maksimum 15 meter fra, godkjent atkomstveg og være lett tilgjengelig. 
Færder kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, 
mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. 

• Abonnenter som bor langs adkomstvei av ikke godkjent standard, vil etter pålegg fra kommunen, måtte 
flytte oppsamlingsenhetene til nærmeste atkomstvei med godkjent standard. 
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Veiforhold/rygging
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Renovasjonbilulykke Færder: 

Blindsoner ved rygging



Ryggekameraets innstilling
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Skjermen i den aktuelle 

renovasjonsbilen.

Skjermen i en annen, tilsvarende 

renovasjonsbil.



Hvordan kan påkjøring av myke trafikanter likevel skje, 
til tross for hjelpemidler som speil og kamera?

• En fører kan ikke ha blikket/oppmerksomheten rettet flere steder samtidig. 

• Funksjoner/begrensinger knyttet til ryggekamera:

• Hvordan er kameraet innstilt?

• Hvor godt fungerer kameraet i situasjonen (sol/skygge/annet)

• Hjelpemidler er bra, men kan også bidra til falsk trygghet.

• Hjelpemidler kan ikke erstatte hjelpemann når det gjelder å ivareta trafikksikkerhet ved rygging.

Dato 23.01.2023Side 14



Dato 23.01.2023Side 15

Trafikkulykken i Færder kommune

Renovatørenes 

arbeidsgiver

Overordnet ansvar for 

renovasjon. Ansvar for 

kommunale veier, som 

er renovatørenes 

arbeidssted. 



Ulykken i Færder; sikkerhetstilrådninger etter 
ulykken (1)

• Tilrådning til renovasjonsvirksomheten om å 
etablere rutiner for sikkerhetskartlegging av 
beholderplasseringer og veistandard på strekninger 
som inngår i virksomhetens kontraktsområde.

• Tilrådning til renovasjonsvirksomheten om å styrke 
sin trafikksikkerhetsopplæring av renovatørene, 
samt sørger for at renovatørene er godt kjent med 
utstyret og eventuelle begrensninger når det gjelder 
sikt ved rygging.

• Tilrådning til bestillerselskapet om å etablere rutiner 
for kontrakten som påser at 
renovasjonsvirksomheten ivaretar risikovurdering, 
opplæring og etterlevelse av trafikksikkerhet, og at 
trafikksikkerhet i kommende kontrakter løftes frem 
som et viktig fokusområde.
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Ulykken i Færder; sikkerhetstilrådninger etter 
ulykken (2)

• Tilrådning til Standard Norges komitè for revisjon 
av NS 9432:2014 om å inkludere en anbefaling 
om trafikksikkerhetskartlegging ved kommunal 
tilrettelegging for renovasjonsløsninger.

• Tilrådning til Færder kommune om å etablere 
rutiner for å følge opp at trafikksikkerheten ved 
renovasjon ivaretas gjennom beholderplassering 
og veiforhold.
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Temarapport, krokcontainer, 2016/04



Funn, tekniske forhold tilhenger og innvendig 
container

Innvendig container, foran



Funn, tekniske/standard

• Utskjæringer

• Ulik standard



Driftsdata tilhenger



Belastningstester, lastebil med hydraulisk låsing 
bak

• Sideveisbelastning 0,5 G

• Avstand (rød pil) mellom ramme 
på lastebil og container ca. 12 cm



Belastningstester, tilhenger med tippramme 
og pneumatisk innvendig låsing foran

• Sideveisbelastning 0,38 G

• Avstand (rød pil) mellom ramme på 
tilhenger og container ca. 15 cm

• Tilrådning 1 av 5:
➢ Statens vegvesen avklare om lastsikringskravene i forskrift om bruk av kjøretøy er 

oppfylt for nye og brukte krokcontainere når disse kun er festet med det 
fastmonterte låssystemet.



Læringsområder

• Innkjøp:
• SS3021:2014  (Materiale, styrke og låser)

• Påbygg kjøretøyer og krokcontainere

• Fastmontert tilleggsikring
• Utskjæring (rap. SP)

• Offentlige godkjenning/kontroller:
• Fastmonterte låsene på kjøretøyene til krokcontainere 

må ikke dokumenteres ved førstegangsregistrering
• Låsesystemet er blitt en del av PKK (Periodisk kjøretøykontroll)
• Utekontroll til Statens vegvesen, lastsikringskrav

• Vedlikehold:
• Faller ofte utenom serviceavtaler
• Låssystemer og kontroll av slakk
• Tilstand krokcontainere, eierne må ha system

• Opplæring:
• Sjekke før kjøring:

• Sideveis forflytning, inngrep 
• Tilleggsikring



Bransjeveiledning, sikker bruk av 
krokcontainere
• https://www.norskindustri.no/bransjer/pabyggergruppen/aktuelt/ny-

bransjeveileder-sikker-bruk-av-krokcontainere/

• Omhandler blant annet:
• Låsmekanismer – bil

• Låsmekanismer – henger

• Tilleggslåser

• Anbefalinger for når krokcontainere skal tas ut av drift

• Anbefalinger mht. vedlikehold av krokcontainere

• Anbefalinger for sikker bruk av krokcontainere

https://www.norskindustri.no/bransjer/pabyggergruppen/aktuelt/ny-bransjeveileder-sikker-bruk-av-krokcontainere/


Takk for oss!

Vibeke Grimstad og Tor Østberg

Vibekegr@nsia.no Tor.ostberg@nsia.no

Havarikommisjonen.no
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