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501.1 Sikkerhetsforskrift Motor av desember 2022 

Erstatter Sikkerhetsforskrift MS1/LS1 Fører-/passasjerulykke, MS2/LS1 

Førerkort, øvelseskjøring, utrustning/vedlikehold, MS3/LS4 Tyverisikring - 

motorvogn, LS3 Maskinskade – bil og LS5 Godsansvar av januar 2007 
 
 

 
Selskapet tar forbehold om helt eller delvis ansvarsfrihet ved endring av 
risikoen eller brudd på sikkerhetsforskrifter, jf FAL 
§§ 4-6, 4-7 og 4-8. Hvilke sikkerhetsforskrifter og ansvars-begrensninger 
som er avtalt fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

1.1. Bruk 
 
1.1.1. Generelle 
 

• Fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester 
myndighetene krever for den klasse og brukstype kjøretøyet tilhører. 

• Krav gitt i forskrift om bruk av kjøretøy (vegtrafikkloven) skal følges. 

• Kjøretøyet skal ikke belastes eller endres utover det som er angitt i 
vognkort/instruksjonsbok. 

• Sikkerhetsbelte skal alltid benyttes med mindre det er gitt 
dispensasjon for bruk av dette eller det ikke finnes. 

• Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt med mindre den er 
fastmontert/håndfri. SMS, MMS, e-post, nettsurfing med mer er ikke 
tillatt. 

• Forskrifter om kjøre- og hviletid fastsatt av Samferdsels-departementet 
skal overholdes. Ved skade skal fartsskriverkort/diagramskiver på 
forlangende forelegges Selskapet. 

• Last skal sikres slik at den ikke kan forskyve seg, falle av eller rase ut. 

• Ved kjøring på broer, veier, vekter, islagt vann eller annet underlag, 
skal forsikringstaker eller den som med forsikringstakers samtykke er 
ansvarlig for kjøretøyet forvisse seg om at kjøringen kan skje uten fare 
for overbelastning. 

• Skade på bilen som sikrede, eller den som er ansvarlig for bilen, har 
voldt forsettlig. Er skaden framkalt ved grov uaktsomhet avgjøres det, 
under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig, om 
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye 

• Skade som oppstår når bilen blir kjørt av person som er påvirket av 
berusende eller bedøvende middel og sikrede, eller den som er 
ansvarlig for bilen, visste eller burde vite det.  

• Skade som oppstår under terrengkjøring i strid med gjeldende regler 
for motorisert ferdsel i utmark. (snøscooter for eksempel) 

• Skade som oppstår under kjøring på avsperret område (landevei eller 
bane). Begrensningen gjelder ikke for kjøring som er arrangert av 
autorisert trafikkskole, eller førerutviklingskurs som er 
forhåndsgodkjent av selskapet 

 
1.1.2. Kran, tipp og bakløfter 
 

• Ved bruk av kran, tipp og bakløfter skal forskrifter fastsatt av 
leverandør eller av Arbeidstilsynet overholdes. Kjøretøyet skal videre 
være utstyrt med en indikator hvis det er påmontert kran som skal 
varsle om at kranlabb er ute og om kranens høyde overstiger en 
forutbestemt maksimalhøyde ved parkering på lasteplanet eller når 
den legges oppå lasten 

• Kjøretøy med støttelabber og andre stabiliserende anordninger skal, 
hvor det er foreskrevet, alltid være i funksjon ved løfting. 

 
1.1.3. Graving, pigging, sprengning, spunting, peling, boring og riving 
 

• Forskrift Graving og avstiving av grøfter nr 151 skal følges. 

• Graving skal utføres etter bestemmelsene i Forskrift om utførelse av 

arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om 
utførelse av arbeid) nr 1357. 

• Før gravings-, borings-, piggings-, spuntings- og pelingsarbeider 
igangsettes skal sikrede ved undersøkelse hos offentlige og private 
instanser samt grunneiere skaffe seg kunnskap om rør, ledninger eller 
kabler i bakken som kan ta skade av arbeidet. Deretter skal 
forholdsregler tas (som for eksempel ved at nedgravde rør, ledninger 
og kabler avmerkes) for å hindre skader på disse. 

• Ved gravings-, borings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- 
og rivingsarbeider skal rådgivende ingeniør benyttes ved 
planleggingen og gjennomføringen av arbeidene. Beskrivelsen til 
ingeniøren skal følges ved utførelsen av arbeidene. Omkringliggende 
bebyggelse skal forhåndsbesiktiges og dennes tilstand registreres før 
arbeidene igangsettes.  

• Borerigg skal ved utkjøring og under bruk være forsvarlig boltet/sikret 
med vinsj. 

 
1.1.4. Farlig gods (ADR) 
 

• Forskrift om «landtransport av farlig gods» gitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap skal overholdes. 

 
1.1.5. Bulk og tank 
 

• Fører skal ved fylling i fra bulk-/eller tankbil kun fylle på tank/rør/silo 
som er merket for slik fylling. 

• Fører skal, før fylling, kontrollere om tank/silo har overfyllingsvern og at 
det ikke er noen synlige feil eller mangler på dette. 

• Fører skal under fylling stå ute og følge med på at det ikke skjer noe 
uventet i forbindelse med fylleprosessen slik at mulig skade kan 
forhindres. 

 

1.2. Vedlikehold 
 

• Kjøretøyet skal til enhver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt i 
henhold til fabrikantens instruksjoner og krav fra offentlig myndighet. 

 

1.3. Brann 
 

• Arbeidsmaskiner og busser skal være utstyrt med hovedstrømsbryter 
som skal slås av når kjøretøyet forlates uten oppsyn samt ved 
reparasjon og rengjøring. 

• Arbeidsmaskiner skal ha daglig kontroll av utsatte elektriske kabler. 

• Arbeidsmaskiner som benyttes på steder hvor det er lett antennelig 
materiale (sagbruk, søppelfylling, skogbruk og lignende) skal plasseres 
på ikke-brennbart underlag av sand, grus eller stein når de ikke 
benyttes og minimum to meter fra lett antennelig materiale. Maskinene 
skal videre rengjøres grundig minst en gang hver annen uke. 

• Arbeidsmaskiner skal ha brannslukningsapparat (pulver) av typen 
ABE, effektivitetsklasse II, godkjent av Statens Branninspeksjon. 
Apparatene skal være montert lett tilgjengelig, fortrinnsvis ved 
førerplassen. Kontroll skal utføres minst en gang hvert år. Antall 
apparater og mengde: 
1. Skogsmaskin, asfaltmaskin og skurtresker: 

2 stk. a’ 6 kg og 1 stk. a’ 2 kg 
2. Øvrige arbeidsmaskiner: 
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1stk. a’ 2 kg (6 kg hvis arbeidsmaskinen benyttes i brannfarlig 
miljø). 

• For øvrige kjøretøy gjelder krav jf. Kjøretøyforskriften. 

• Busser med 10 tonn totalvekt eller høyere og registrert etter 2003 skal 
være utstyrt med automatisk sprinkleranlegg i motorrommet. 

 

1.4. Tyveri 
 

• Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten 
bruk av verktøy eller nøkler. 

• Kjøretøyets dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater 
kjøretøyet. Tilhenger skal være fastlåst med FG - godkjent 
låseanordning. Eiendeler i kjøretøyet skal oppbevares uten mulighet 
for innsyn. Ved godstransport skal kjøretøyet være låst eller under 
oppsikt av sjåfør eller dennes stedfortreder når det er parkert av andre 
årsaker enn lasting og lossing. Alternativt skal det være parkert på 
overvåket område. 

• Kjøretøyets nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 
Nøkler på anleggsplasser eller i bedriftens egne lokaler skal 
oppbevares i låst FG - godkjent nøkkelskap. Skapet skal være boltet 
fast til gulv eller vegg i henhold til produsentens monteringsanvisning. 

• Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av kjøretøyet 
som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst bygning, rom i 
bygning eller kjøretøy. Ved oppbevaring i garasjeanlegg eller i 
fellesbod/-rom, skal disse være fastlåst/boltet til vegg, tak eller gulv 

• Vedlikeholdsutstyr, kjettinger, stropper, festeutstyr og utvendige 
styrepaneler som ikke er fastmontert, skal oppbevares i låst kjøretøy, i 
utvendig montert låst kasse eller i låst rom i bygning. 

 

1.5. Gods 
 

• Fører skal kontrollere at godset som skal fraktes er uskadet og tilstede. 
Ved avvik skal dette noteres i fraktbrevet sammen med avsender. 

• Før transporten påbegynnes, skal føreren påse at lasterommet eller 
containeren er rengjort og luktfri og ikke har hull eller er utett. 

• Transporttemperaturen skal være oppnådd før godset lastes inn, og 
skal kontrolleres hver tredje time under transporten. Innlastings- og 
transporttemperaturen skal noteres i fraktbrevet. 

• Godset skal stues så kompakt at forskyvinger eller fall forhindres, men 
likevel slik at luftsirkulasjonen, særlig under taket, ned langs dørene og 
retur langs gulvet, ikke blir blokkert. 

 

1.6. Prøvekjøring og utleie 
 

• Før utleie eller prøvekjøring skal det tas kopi av leietakers førerkort. 
Ved skade skal kopi av førerkort og prøvekjørings-seddel/leiekontrakt 
følge med skademeldingen. 

 

1.7. Arbeid på flåte, rigg eller skip 
 
Flåten, riggen eller skipet skal ha tilstrekkelig oppdrift og stabilitet til å bære 
kjøretøyet med den maksimale arbeidslast kjøretøyet er beregnet for. I 
tillegg skal det tåle belastningen som oppstår i kombinasjon av maksimal 
last og de mest belastende stillinger lasten kan befinne seg i. 
 
Kjøretøyet skal være sikret mot bevegelse når det utfører arbeid. Dersom 
av- og påkjøring skal skje fra brygge, skal fører på forhånd forvisse seg om 
at bryggen er konstruert for å tåle vekten av kjøretøyet. 
 


