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Målgruppe
Instruksen gjelder alle som bruker terrenggående kjøretøy i tjeneste for SNO og omhandler
det som spesifikt gjelder ved bruk av terrengkjøretøy.
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Formål
Formålet med instruksen er å sikre at brukere ikke skades eller utsettes for unødig risiko
eller slitasje når man benytter terrengkjøretøy.
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Beskrivelse og risikovurdering
Med terrengkjøretøy menes her snøskuter og terrengmotorsykkel (MC og ATV).
Generelle krav til risikovurdering, atferd og utstyr er fastsatt i Hovedinstruks feltarbeid.
Dette gjelder også ved bruk av terrengkjøretøy.
Kjøring i terrenget medfører særskilt risiko. Spesielt gjelder dette ved:
 Kjøring på islagte vann/elv, i skrått terreng og ved dårlig sikt.
 Overbelastning ved på/av-lasting på tilhenger og ved fastkjørt kjøretøy.
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Ansvar
Fører av terrengkjøretøy er ansvarlig for egen sikkerhet og skal påse at nødvendig
sikkerhetsutstyr er medbrakt og i god stand. Fører skal påse at eventuelle passasjerer
benytter godkjent hjelm og annet sikkerhetsutstyr.
Fører eller annen utpekt ansvarlig for det spesifikke kjøretøyet er ansvarlig for at
vedlikehold på kjøretøyene gjennomføres iht. anviste serviceintervall. Hver tur skal føres i
egen logg/kjørebok.
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Kompetanse
Førere av snøscooter skal ha gjennomført vintersikkerhetsopplæring i SNO, inkl. øvelser
knyttet til havari/ redning og livreddende førstehjelp.
Fører av terrengkjøretøy skal ha førerkort i riktig klasse i henhold til kjøretøyet.
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Utstyr
Personlig sikkerhetsutstyr er beskrevet i Hovedinstruks feltarbeid. I tillegg gjelde følgende
krav til utstyr:
Snøskuter:

Terrengkjøretøy








ATV og







Original verktøypakke
Reservestartsnor
Tau
Vinsj el. jekktalje/jekkestropp
Øks/sag og spade
Ekstra variatorreim
Ekstra tennplugger og sikringer
MC:
Jekkestropp og talje hvis ATV ikke er utstyrt med vinsj.
Original verktøypakke
Luftpumpe og-/eller rep.sett med komprimert luftpatroner.
Lappesaker
Reservedekk (alternativt skum på boks)
Tau

Tilhenger:
Tilhengeren som benyttes til å frakte terrengkjøretøy bør ha regulerbar tipp eller
tilsvarende. Dette for å lette av og på lasting.
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