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Erfaring: 

• Fagbrev som yrkessjåfør og 12 års erfaring som sjåfør

• 28 års erfaring fra bransjen 

• Sikkerhetsrådgiver 

• Faglig leder yrkessjåførfaget

• Opplæringsansvarlig SR Group 

• Undervisningsansvarlig YSK godstransport 

• Styremedlem i opplæringskontoret for transportfag

• KHMS leder SR Group 



SR Group AS 

• 240 ansatte 2016 

• 120 vogntog som vi eier og disponerer 

• 60 fast innleide biler m/ kontrakt 

• 40 tankbiler / kjemikalier og ADR gods 

• 35 vogntog som utfører lokaltransport i regionen 

• Terminal i Tananger, Ågotnes, Kristiansund,

Hallingdal, Vestby, Sandnessjøen og Alta

• ISO sertifisert 9001:2015

• Medlem av NLF 

• Godkjent lærebedrift 

Alta 

Trondheim 

Oslo / Vestby

Mongstad
Bergen

Dusavik 
Tananger 

SR Group AS
Energiveien 9
4056 Tananger
Tlf: +47 51 71 53 50
Epost: post@sr-group.no

Kristiansund



Vårt bidrag til å gjøre tunnelene sikrere

• Profesjonelle sjåfører 

• Godt arbeidsmiljø 

• Moderne transportmateriell  

• Service og rep. avtale

• Opplæring av sjåfører og befraktere  

• Fokus på transportsikkerhet 

• Registrering og behandling av avvik 

• 1:1 samtaler med sjåførene 

• Sjåførhåndbok i bedriften 



Viktig for transportbedriften 

• Ledelsens engasjement og holdning 

• Tydelig på visjon og verdier 

• Velfungerende HMSK system, avviksregistrering  

• Prosedyrer, som er kjent for sjåføren  

• Risikovurdering av transportstrekninger 

• Intern opplæring 

• På riktig side (NLF)

• Forebyggende arbeid

• Praktiske øvelser og trening for våre sjåfører 

• Tydelig på konsekvenser ved brudd på regler 



Eikefettunnelen 1998

• Hvilke RISIKO vurdering bør du foreta her? 

• Hvilke handlinger bør du iverksette ?



Risikoskapende forhold 

Dårlig arbeidsmiljø for sjåfører 

Store internasjonale speditører 

Varmgang i bremser eller hjullager  

Uansvarlige transportkjøpere 

Varmgang i motor  

Beviste brudd på lover og regler 

ADR transport 



Risikoreduserende forhold 
Bedre opplæring – av yrkessjåfører (SASIRO) 

Varslingssystem for varmgang i bremser 

Økt fokus på transportsikkerhet hos kjøper 

Tunnel restriksjoner (ADR )

Endring av regelverk, fordeling av ansvar (ADR 1.4)

ISO 39001 sertifisering hos transportør 

Beskyttelse for sjåfør, flukthette etc.

Økt kontrollaktivitet og tipstelefon  
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