
BØRSTAD TRANSPORT
Trond Overvik

kvalitetsleder og sikkerhetsrådgiver farlig gods





OM BØRSTAD TRANSPORT

Børstad Transport har 120 ansatte og 90 biler utstyrt for svært varierte 
transportoppdrag.

Container, Drivstoff, Gass, Dyrefor, Langtransport, Ammunisjon, Distribusjon for NAV 
inn/utkjøringav Farlig avfall fra eget anlegg

Omsetning i 2019 ca 235.mill. 

Vi har snart 80års dag på veien, og planlegger for 80 nye!



På tur heim



Regel:

a. I kjøreretningen: 0,8 ganger godsets vekt

b. Sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt



Usikret container Børstad Transport



Containers sikring til bil/henger



Container , sikring på bil.



Uhell skjer.



Dødsulykke som for alvor satte i gang fokuset 
på sikkerhet i containertransport.



Da har vi;

Sikret container/vekselflak til Lastbæreren.

Containeren/vekselflaket er bilen/tilhengerens last og er sikret i henhold til 
regelverket.



Regel:

. Gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller 
miljøet. Sikringen skal hindre at godset verken kan

A            virke forstyrrende på sikker kjøring

b. falle av kjøretøyet eller slepe på vegen,

c virke forstyrrende for andre trafikanter, eller

d. ryke, støve, fremkalle unødig støy eller på annen måte være til sjenanse for 
omgivelsene.

Det samme gjelder kjetting, tau, presenning og annet festemiddel.



Takløsning, her kan sjåfør stå på bakken, 
«svinger» tak over last. 



Valgt løsning for massetransport i åpne 
containere



Låsing av bakdører.



Skadd tak



Farlig avfall som innbefatter bruk av ADR 
regelverk.



§12 «forskrift om landtransport av farlig gods»

Denne paragraf gir fritak for transport av farlig avfall inntil 500 kg.

Den gir IKKE fritak for ADR regler omhandlende; emballasje, tanker, merking, 
samemballering (!),sikkerhetsrådgiver og transportdokumenter.

Dette gjelder ikke ADR klassene 1 (eksplosiver) 6,2 (infeksjonsfremmende stoffer) og 
klasse 7 (radioaktive stoffer)

Opplæring må gies, krav står listet i §12

Børstad Transport har bevisst valgt å gi alle sjåfører ADR kurs.



Kapittel 1.3 ADR 2019

Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods.

Opplæring skal gies av arbeidsgiver, arbeidsgiver har her dokumentasjonsplikt overfor 
gjeldende myndigheter .

Dokument skal også være tilgjengelig for den ansatte



ADR 1.4 Aktørenes plikter
«Avsender skal forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for 

transport»




