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VEISTANDARD OG VEIVEDLIKEHOLD SOM EN DEL AV ARBEIDSMILJØET – 

TRAFIKKULYKKER MÅ I STØRRE GRAD ANSES SOM ARBEIDSULYKKER 

 

NLF har ved flere anledninger anført overfor stedlige representanter fra Arbeidstilsynet at 

enkelte veistrekninger i Norge er av slik forfatning at de ikke oppfyller kravene til fullt 

forsvarlig arbeidsmiljø for de som har sin arbeidsplass langs veien. Vi har også registrert at 

ulykker der yrkesbiler er involvert ikke anses som arbeidsulykker når disse skjer på det 

offentlige veinettet.   

 

Yrkessjåfører som ferdes langs norske veier, rapporterer at veistrandard og veivedlikeholdet 

mange steder er så dårlig, at de er redde når de utfører sitt arbeid langs veien.  

 

Veien er en sentral del av det fysiske arbeidsmiljøet til en yrkessjåfør. Dersom kjøring langs 

veistrekningen medfører engstelse, vil dette også berøre det psykosomatiske arbeidsmiljøet. 

Det er opp til den enkelte sjåfør og bedømme om det er forsvarlig å kjøre, jf vtrl § 3. Det er 

vanskelig for arbeidsgiver eller sjåfør å kjenne til standard på veistrekninger som ligger på 

andre kanter av landet enn der de er hjemmehørende. NLF er derfor av den oppfatning at 

Arbeidstilsynet må ha en rett og en plikt til å pålegge utbedring av uakseptable forhold, og i 

ytterste konsekvens kreve stenging, når veistandarden eller veivedlikeholdet er av en slik 

karakter at veien ikke oppfyller kravene til fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf AML § 4-1 og  

§ 4-4.   

 

NLF er selvfølgelig oppmerksom på at arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for et fullt 

forsvarlig arbeidsmiljø. Dette kan også være oppdragsgivers ansvar, jf AML § 2-2. Vi mener 

imidlertid det er vanskelig for en arbeidsgiver å ha oppfatninger om veistandard på andre 

kanter av landet enn der de selv er hjemmehørende, og at tilsyn med og risikovurdering av 

arbeid langs vei, i større grad bør være det stedlige Arbeidstilsyns oppgave, evt. i samarbeid 

med Statens vegvesen.  

 

NLF mener derfor at Arbeidstilsynet må ha et overordnet ansvar for å føre tilsyn med utsatte 

veistrekninger, og kreve utbedring, eller i verste tilfelle vurdere å stenge veistrekninger for 

yrkestransport, dersom veistandarden og/eller veivedlikeholdet er så mangelfullt at veien ikke 

tilfredsstiller kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  
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NLF er videre av den oppfatning at ulykker som skjer langs det offentlige veinettet, der 

yrkessjåfører er involvert i ulykken, i større grad må anses som en arbeidsulykke.  

 

NLF ber med dette om et møte der vi ønsker å drøfte disse problemstillingene, og utdype våre 

synspunkter.  
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