
BLINDSONE
KOMMUNIKASJON

MÅNEDENS  HMS -TEMA



Lysere dager =
bedre sikt
MEN...



Blindsone er områder rundt
kjøretøyer der man ikke kan se

Jo større kjøretøy, jo
større blindsone



Hvorfor er dette en
utfordring?

• Blindsone er spesielt godt kjent for en

sjåfør som kjører tyngre kjøretøy

•Her kan nok mange av mindre kjøretøy

bli mer bevisst og forstå utfordringene

opp mot større kjøretøy



KOMMUNIKASJON



Kommunikasjon
Betyr å formidle ideer og informasjon



Kommunikasjon

• Er en måte å forklare dette på er
å dele tanker, hvordan gjør vi dette
i trafikken?



Hvor er blindsonene?

Foran
Bak

Ved siden
Spesielt høyre side



Gode regler

Hold avstand til andre
Bruk speil, og sjekk din egen blindsone



Tenk at du skal se sjåføren i tyngre kjøretøy
Legger du deg inn foran skal du se kjøretøy i
innerspeil
Ligg med avstand bak, slik at sjåføren kan se
deg i speil ved svinging
Vær spesielt varsom på høgre side, her er det
vanskelig for sjåføren å oppdage deg 

En god regel er at når du ser sjåføren i speilet
kan vedkommende se deg!

Hensyn til større
kjøretøy



Det å ferdes i trafikken på en trygg
måte krever god kommunikasjon

 

Vi skal dele tanker gjennom hverandres handlinger



Kommunikasjon i trafikken

• Tegn (blinklys, bremselys)

• Plassering av kjøretøyet

• Fartsavpasning (vise tydelig

gjennom kjøringen hva du skal)

• Blikkontakt



Kommunikasjon er en viktig del av å unngå uhell,
som for eksempel ved blindsoneutfordringer

 



Tenk også på de som kjører på t hjul er
vanskeligere å oppdage. Samtidig er
det vanskelig å bedømme farten.

 

Ta et ekstra blikk og sjekk at alt er klart når du

skifter plassering



Typiske steder der blindsone kan være
utfordrende

 

• Flere felt i samme retning

• Akselerasjonsfelt

• Rundkjøringer



Vær oppmerksom

• Se deg godt for

• Forklar andre tankene dine ved tydelige

handlinger – i god tid

• Forviss deg om at det er klart… check it twice!


