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Hvem er vi?

De fire busselskapene i Torghatten; Norgesbuss, 
Trønderbilene, Torghatten Buss og Sørlandsruta 
er sammen med de svenske selskapene 
Connect Bus og Karlssons Buss samlet under ett 
varemerke. Sammen har vi blitt Connect Bus. 
Det er over 3700 mennesker i det nye 
selskapet.



Forebygging av vold og trusler

• Arbeidsmiljøloven har over flere år økt fokuset på forebygging og håndtering av vold og 
trusler om vold

• De første kravene ble definert i 2006 ved innføring av §4-3 i Arbeidsmiljøloven, som 
beskriver en grunnleggende trygghetsnorm

• Etter en rekke hendelser i arbeidslivet ble det i 2017 gjennomført ytterligere 
innskjerpinger 

• Dette stiller skjerpede krav til oss som arbeidsgiver



Gjentakende hendelser skaper frykt 



Befordringsvedtektene §7 om forstyrrelser

• Kan en bussjåfør – etter å ha opplevd seg truet av en rusmisbruker – på generelt grunnlag nekte denne adgang på bussen for all 
tid fremover begrunnet i at han "kan bli til ulempe"? (Vi tenker altså ikke på situasjoner der passasjeren fremstår som ruset
og/eller truende, men der han på bakgrunn av tidligere adferd konsekvent nektes adgang til å reise med bussen)

• Dersom en sjåfør skulle ha "myndighet" til dette, vil det stille seg annerledes om det fra bedriftens side er foretatt en HMS-faglig 
vurdering der det er konkludert med at denne passasjeren ikke er en generell fare og/eller har iverksatt konkrete tiltak for å 
sikre fører? 

• Svar fra Samferdselsdepartementet:

• Vi er av den oppfatning av sjåføren på bakgrunn av «øyeblikksbildet» kan nekte noen adgang til bussen. Ordlyden «kan bli 
til ulempe», tar høyde for at man ikke i alle tilfeller må vente helt til noe går galt. Det er likevel en svært høy terskel for å 
nekte noen adgang og en bussjåfør kan ikke konsekvent nekte enkeltpersoner adgang fordi man har hatt episoder tidligere.

• Slik vi ser det så vil altså ikke en sjåfør kunne konsekvent nekte en passasjer adgang. Da har det for så vidt ikke noen 
betydning om selskapet har gjort HMS-vurderinger knyttet til en situasjon. 



Hvordan jobber vi med vold og trusler?

• I Arbeidsmiljøloven § 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet punkt (4) heter det bl. a at arbeidstakere 

skal, så langt som mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige beslutninger som følge av kontakt med 

andre. 

• Arbeidstilsynet har bl. a trukket frem denne bestemmelsen i forbindelse med hendelser i vårt selskap. 

Særlig når det har vært en voldsutøvelse/slag med påfølgende anmeldelse. De har spesielt etterlyst 

hvordan opplæring vi gir våre ansatte omkring dette tema. 

• Vi har opplæringsplaner, beredskapsplaner, kollegastøtte ordninger, nulltoleranse for vold, men vi har ikke 

hatt en mer omfattende undervisning om forebygging, opptrenden, nedskalering av konflikter.



Kompetanseløft

• Etter en gjennomført risikovurdering av vold og trusler om vold mot sjåfører sin arbeidshverdag så 
bedriften og de tillitsvalgte at det var ønskelig å lage et nytt opplæringsprogram.

• Konfliktforsker og spesialist i arbeids og organisasjonspsykologi Ole Andre Bråten vil nå presentere 
opplæringen og intensjonen med denne. 



Erfaringer så langt

• Vår erfaring er at opplæring må gjøres obligatorisk for at de ansatte skal gjennomføre denne. 
• I 2023 vil programmet derfor gjøres obligatorisk for alle ansatte i Connect Bus. 
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Takk for oppmerksomheten!


