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Om SHT

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er 

en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet 

med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som 

antas å ha betydning for forebyggelsen av 

transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til 

sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar



Kriterium for utvelgelse:  

Læringspotensial for økt 

sikkerhet knyttet til 

bakenforliggende faktorer.

Veitrafikkulykker:

1. september 2005



Faser SHTs undersøkelse

•Evt. ulykkesstedet

• Informasjonsinnsamling

•Samtaler med involverte

•Gjennomgang av 

underlagsdokumentasjon (eks. 

risikoanalyser)

•Tekniske undersøkelser og tester

•Sikkerhetstilrådninger, evt. varsel om 

sikkerhetskritiske forhold

•Foreløpig og endelig rapport

• Internt gjennomsyn

•Eksternt gjennomsyn

• Intern vurdering og evt. 

implementering av kommentarer

•Endelig rapport

•Oppfølging av sikkerhetstilrådninger (SD)

•Døgnvakt

•Vurdering av varsel

•Evt. utrykning 



Ulykke

Politiets etterforskning

UAG-analyserVei

Trafikant

Kjøretøy

Kartlegge hendelsesforløp

Fordele skyld

Foreslå konkrete tiltak 
internt i SVV 
(sikkerhetsstyring)

Sikkerhetstilrådinger på systemnivå

SHTs undersøkelser

Faktorer som kan forbedres gjennom 
endringer i lov/regelverk 

Bakenforliggende 
faktorer hos alle aktører 



http://www.sht.no/


Utgitt temarapport, krokcontainer

• Grunnlag:

– Temarapport fra 2012

– Varslingssituasjon etter avgitt første rapport, totalt 15 ulykker/hendelser 

– Mørketall

– Fortsatt et potensial for sikkerhetsmessig forbedring

• Undersøkelsesprosessen:

– Kartlegge sikkerhetsproblemer

• Kontakt med bransjen, organisasjoner, myndigheter

• Simuleringer/beregninger

• Belastningstester



Problemstillinger

• Krokcontainer løsner eller kjøretøy velter i sving/rundkjøring

– TP høyde (tyngste øverst)

– Sideforskyvning container

– Slakk i låsesystem

– Tilstand container

– Ikke vært tilstrekkelig i lås

– Tippramme vrir seg



Driftsdata tilhenger



Tekniske forhold, 1



Tekniske forhold, 2



Innkjøp -, Vedlikehold- og opplæringspunkter
• Innkjøp:

– SS3021 (Materiale, styrke og låser)

– Fastmontert tilleggsikring

– Utskjæring (rap. SP)

• Vedlikehold:

– Blir ikke godkjent eller kontrollert på PKK

– Låssystemer og kontroll av slakk

– Tilstand krokcontainere

• Opplæring:

– Sjekke før kjøring:

• Sideveis forflytning, inngrep 

• Tilleggsikring



Iverksatte tiltak

• Oppstartmøte Norsk Industri 29. aug. 2016

• Høyere fokus på problemstillingene på alle nivåer

• Høyere bruk av tilleggsikring

• Forbedrede låssystemer (låsplater bil, låsing tipp henger)

• Initiativer i transportbransjen mtp. forbedring av sikkerheten



Tilråding nr. 1 av 5:

• Belastningstester

• Til 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.



Grunnlag:

• Containere har løsnet ved sideveisbelastning

• Fastmontert låssystem på kjøretøy, ikke krav til i SS3021: 

– Inngrep

– Slitasjetoleranser (sideforflyttning)

– Materialvalg/-styrke til låseinnretning

– Veiledning for sikker bruk

Tilrådning nr. 2: 

– Tilrår at Norsk Industri i samarbeid med andre interesseorganisasjoner 

og leverandører tar initiativ til en revisjon av standard SS3021:2014 for 

å bedre sikkerheten.

Tilråding nr. 2



Tilråding nr. 3

Til Arbeidstilsynet:

– Tilrår at Arbeidstilsynet øker tilsynet med transportbransjens 

vedlikeholds- og kontrollrutiner for krokcontainere og låssystemer.



Tilråding nr. 4

Grunnlag:

• Ingen systematisk offentlig godkjenning/kontroll av container og låser

– Ikke del av førstegangsgodkjenning

– Ikke del av PKK

• Kunde/bruker forventer at fastmonterte låssystemer og containere er 

sikkerhetsmessig ivaretatt av bygge-, godkjennings-, og kontrollprosesser

Tilrådning nr. 4:

• Tilrår at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet samordner sin godkjennings-

og kontrollvirksomhet av krokcontainertransport slik at den totale 

sikkerheten i alle faser ivaretas.



Tilråding nr. 5

Grunnlag:

• SVV gir teknisk bistand til politiet etter ulykker/hendelser i veitrafikken

– Undersøkelsen har vist at det er intern læring lokalt, men mangler 

system for å spre kunnskapen på landsbasis.

Tilrådning nr. 5:

• Tilrår at Statens vegvesen å etablere et internt system for rapportering og 

systematisk læring på bakgrunn av informasjon fra bistandsoppdrag for 

politiet.



Avslutningsvis

• SHT takker for støtte fra bransjen

• Spre budskapet

• SHT kan bidra med presentasjon av rapporten på bransjesammenkomster

• Spørsmål

• Takk for oppmerksomheten!


