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1 INNLEDNING 

 

1.1 Tema for oppgaven 

Temaet for oppgaven er bedriftsvilkårene ved yrkesskader på reise. Med yrkesskade menes 

personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet 

er yrkesskadedekket, jf. folketrygdloven1 (ftrl.) § 13-3 første ledd. Arbeidstakere er yrkesska-

dedekket når skaden oppstår «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. ftrl. § 13-6 annet 

ledd og yrkesskadeforsikringsloven (yforsl.) § 10. Vilkårene kalles bedriftsvilkårene. De er 

inngangsvilkår som må være oppfylt for å få godkjent en skade som yrkesskade.  

 

Arbeidstakere er yrkesskadedekket på reise til og fra arbeidsstedet når transporten skjer i «ar-

beidsgivers regi» eller medfører «vesentlig økt risiko for skade», jf. ftrl. § 13-6 fjerde ledd 

første punktum. Dette er ikke en uttømmende regulering av yrkesskadedekningen i reisesaker. 

Det er derfor nødvendig å ha «inngående kjennskap til praksis», 2 blant annet fra Trygderetten. 

  

I 2017 ble det rapportert 21 937 arbeidsulykker til NAV.3 NAV klageinstans behandlet 1108 

klager etter ftrl. kapittel 13 om yrkesskade i 2017. Antallet har ligget mellom 832 og 1252 fra 

år 2008 frem til år 2017. Hos NAV klageinstans var omgjøringsprosenten på 9,5 i 2017.4 

Trygderetten fikk inn 252 yrkesskadesaker i 2017, 232 i 2016 og 329 i 2015. Dette viser en 

svak nedgang siden 2010.5             

 

Yrkesskadereglene gjelder både ved personskade, sykdom og dødsfall, jf. ftrl. § 13-3 første 

ledd. «Skade» brukes i det følgende som overordnet begrep dersom ikke annet er nevnt eller 

fremgår av sammenhengen. Det er fordi begrepet «yrkesskade» er innarbeidet i fagmiljøet. 

 

 

1.2 Problemstilling og perspektiv 

Problemstillingen er hvor grensene for den lovfestede yrkesskadedekningen går når arbeidsta-

ker skades på reise mellom hjem og arbeidssted. For å besvare dette, må det stilles flere un-

derspørsmål som gjenspeiler ulike skadesituasjoner som kan oppstå på reise. Det første 

spørsmålet er dekningsområdet ved tradisjonelle reisesaker. I de sakene oppstår skaden uten at 

arbeidet er påbegynt i hjemmet eller at arbeidstaker har kommet frem til et område som ar-

beidsgiver har risikoen for. Det andre spørsmålet er dekningsområdet ved skader som oppstår 

                                                 
1  Fullstendige referanser til lover, forarbeider, forskrifter og rundskriv er inntatt i referanselisten. 
2  NOU 1990: 20 s. 585.   
3  Wettergreen 2018. 
4  Bjørnø 2018. 
5  Vhile 2018.  
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PRIMÆRYTELSE (eks.)

YRKESSKADETRYGD

YRKESSKADEERSTATNING

Helsetjenester, jf. ftrl. kpt. 5
Sykepenger, jf. ftrl. kpt. 8
Uføretrygd, jf. ftrl. kpt. 12

SKADEHENDELSE

KO
M

P
EN

SA
SJ

O
N

SN
IV

Å

Vilkår, jf. ftrl. § 13-3 (1): 
1. «Skade»,
2. som skyldes arbeidsulykke,
3. mens yrkesskadedekket 
«i arbeid på arbeidsstedet i 
arbeidstiden», jf. ftrl. § 13-6 (2)

Personskade påført arbeids-
takere, jf. yforsl. § 1 (1),
«i arbeid på arbeidsstedet i 
arbeidstiden», jf. yforsl. § 10

TEMA FOR OPPGAVEN

på en parkeringsplass og på vei inn til og ut fra arbeidsstedet. Det tredje spørsmålet er dek-

ningsområdet for arbeidstakere som skades i en hevnaksjon fra tredjepersoner på reisen. Det 

fjerde spørsmålet er dekningsområdet for skader som oppstår på reise til og fra et overnat-

tingssted utenfor hjemmet. Det femte spørsmålet er hva som skal til for at arbeidstaker skal 

kunne påbegynne eller avslutte arbeidet i hjemmet, og derfor være yrkesskadedekket på reise.  

 

Det anlegges et rettsdogmatisk perspektiv på oppgaven. Rettskildene blir tolket for å kartlegge 

gjeldende rett. Noen steder foretas det rettspolitiske betraktninger, se spesielt punkt 6.2.   

 

 

1.3 Avgrensninger og presiseringer 

Oppgaven avgrenses og presiseres med utgangspunkt i figur 1, som plasserer temaet i en hel-

hetlig kontekst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Plassering av oppgavens tema 

 

På venstre side av figuren er skadehendelsen markert med et kryss og en rød pil. Skadehen-

delsen er årsaken til at spørsmålet om yrkesskade aktualiseres. Trygdemedlemmet kan ha rett 

til ytelser etter folketrygdloven etter en skadehendelse.6 Det har jeg kalt primærytelse og gitt 

noen eksempler på. Oppgaven avgrenses mot vilkårene for rett til primærytelsen.  

 

Ved yrkesskade heves kompensasjonsnivået, og det lempes på noen av de alminnelige vilkå-

rene for rett til primærytelsen, jf. ftrl. § 13-2. Dette innebærer at flere har rett til primærytel-

sen, og at disse personene mottar mer penger enn om de hadde blitt skadet på fritiden. I figu-

ren er det illustrert ved at yrkesskadetrygden er plassert høyere enn primærytelsen, og fargen 

endres på pilen merket kompensasjonsnivå. Nivået heves ytterligere ved at erstatningen 

                                                 
6  Om ytelsene, se Kjønstad 2018.  
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kommer i tillegg til trygdeytelsene.7 Som vist på figuren, må flere vilkår være oppfylt for å 

godkjenne skaden som yrkesskade. Oppgaven behandler kun ett av dem, og det er i hvilke 

tilfeller bestemte arbeidstakere er yrkesskadedekket. Spørsmål om utmåling behandles ikke. 

  

Bedriftsvilkårene kan av plasshensyn ikke behandles uttømmende i oppgaven. Fremstillingen 

avgrenses mot skader som oppstår på seminar i arbeidsgivers regi, under teambuilding og på 

sammenkomster som julebord og sommerfester.  

 

Enkelte trygdemedlemmer har en spesialregulert yrkesskadedekning, jf. ftrl. § 13-7 til § 13-

12. Det gjelder blant annet fiskere, militærpersoner, elever og studenter. Oppgaven avgrenses 

mot disse for å kunne rette oppmerksomheten mot ftrl. § 13-6 annet ledd og yforsl. § 10. En 

tilsvarende avgrensning som bedriftsvilkårene gjelder også for disse yrkesgruppene. For ek-

sempel «under utøvelse av næringen» i ftrl. § 13-7 annet ledd første punktum.   

 

Mange arbeidstakere er omfattet av individuelle eller kollektive forsikringer eller avtaler som 

gir bedre vern enn den lovfestede dekningen. Oppgaven avgrenses mot disse, men det gis en 

kort oversikt over noen av dem for å se koblingen mellom regelsettene. Målet er å kartlegge 

innholdet av den lovfestede yrkesskadedekningen.   

 

Temaet berører flere rettsområder. Spørsmålet om hjemmekontor er for eksempel aktuelt i en 

arbeidsrettslig kontekst.8 Temaet blir behandlet fra et erstatningsrettslig og trygderettslig per-

spektiv, fordi det er mye rettspraksis fra disse rettsområdene. Noen steder ses temaet i sam-

menheng med den arbeidsrettslige reguleringen.   

 

 

1.4 Rettskildebildet  

Yrkesskadereglene følger et tosporet system med både offentligrettslig og privatrettslig regu-

lering. Den privatrettslige reguleringen består av en erstatningsordning gjennom lovpålagt 

forsikring for arbeidsgiver. Erstatningen utgjør et supplement til ytelsene gjennom folketryg-

den, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd første punktum.9 Vilkåret om at skaden må ha 

oppstått «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» er lovfestet både i ftrl. § 13-6 annet ledd og 

yforsl. § 10. Vilkårene skal forstås likt.10 Derfor brukes praksis fra begge bestemmelsene i 

oppgaven. Det er eksempler på at de anvendes forskjellig, se Såpeglatt (FSN-2316) og Isete 

                                                 
7  Om årsakskravet for særlige sårbare personer, se Kjelland 2008 s. 220–222.  
8  Jakhelln 1996. Se også Ordrenekt 1 (LE-2013-174577) der arbeidsforholdet rettmessig ble brakt til opphør 

fordi arbeidstaker urettmessig arbeidet fra et hjemmekontor. Anke forkastet i Ordrenekt 2 (HR-2014-248-U).  
9  Om supplementsprinsippet, se Kjelland 2016 s. 325–326.    
10  Ot.prp. nr. 44 (1988–89) s. 89. 
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gårdsplass (FSN-3444). Trygderetten godkjente krav om yrkesskadedekning, men Forsik-

ringsskadenemnda avslo. Nemnda er ikke rettslig bundet av Trygderettens resultat, men i Isete 

gårdsplass-uttalelsen skriver nemnda at det er «ønskelig … at det skjer en harmonisering».    

 

Ftrl. § 13-6 annet ledd viderefører folketrygdloven fra 1966 § 11-1 nr. 1 bokstav a annet 

ledd.11 Forarbeidene til folketrygdloven fra 1997 bygger på praksis fra den gamle loven som 

ble ønsket videreført.12 De oppstiller typetilfeller, men ikke kriterier for når arbeidstaker er 

dekket på reise. Det henvises ofte til Trygdelovutvalgets utredning i proposisjonen.13 Utred-

ningen vil derfor kunne ha større rettskildevekt enn vanlig.14 Reglene for yrkesskadedekning 

på reiser er svært kompliserte.15 Tillegget i ftrl. § 13-6 fjerde ledd første punktum hjemler 

hovedprinsippet, og ble inntatt i folketrygdloven i 1997 av informasjonshensyn.  

 

Det er fremmet forslag om å oppheve det tosporede systemet og samle yrkesskadereglene i én 

lov om arbeidsskadeforsikring, jf. Prop. 193 L (2012–2013). Forslaget ble trukket tilbake 

fordi regjeringen ønsket å foreta en samlet reform på yrkesskadeområdet.16 I proposisjonen 

fremgår det at arbeidsgiver ikke har risikoen for hendelser i trafikken. Forarbeider til ny lov-

givning bidrar til forståelsen av yrkesskadedekningen ved bemerkninger om gjeldende rett.17 

 

Høyesterett har avsagt to dommer på 2000-tallet om yrkesskadedekningen på reise i bil til 

første arbeidssted, se Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og Elektromontør (Rt. 2000 s. 

1028).18 Det redegjøres for faktum i dommene i punkt 2.4. Det er fem avgjørelser fra ting- og 

lagmannsrettene siden år 2000 som direkte angår oppgavens tema.  

 

De fleste sakene avgjøres av NAV og Trygderetten, mens en del ender med forlik. Trygderet-

ten er et domstolsliknende forvaltningsorgan opprettet med hjemmel i trygderettsloven (trrl.). 

Per 20. november 2018 er det 247 publiserte kjennelser på Lovdata Pro om ftrl. § 13-6. Ca. 70 

av disse kjennelsene angår spørsmål om oppgavens tema. 55 av dem er omtalt og/eller vist til 

i oppgaven. De avgjørelsene som det ikke er henvist til inneholder ikke noe avvik fra de sake-

ne som behandles, og er av plasshensyn utelatt.   

                                                 
11  Ot.prp. nr. 29 (1995–96) s. 132. 
12  NOU 1990: 20 s. 584. 
13  Ot.prp. nr. 29 (1995–96), jf. NOU 1990: 20.    
14  Fleischer 1998 s. 341. 
15  NOU 1990: 20 s. 586. 
16  Meld. St. 6 (2013–2014). Se også NOU 2004: 3. 
17  Nygaard 2004 s. 108. 
18  Se også Lunning (Rt. 1929 s. 961) og Lossearbeider (Rt. 1962 s. 215).  
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Trygderettspraksis tillegges vekt i den utstrekning den kan tas som uttrykk for eller har gitt 

seg utslag i en «fast og konsistent praksis», se Skygge (Rt. 2005 s. 1757, avsnitt 45). Uttalel-

sen er fulgt opp i Akeulykke (Rt. 2014 s. 513, avsnitt 37), og fra utlendingsfeltet i Omgåelses-

ekteskap (HR-2016-2017-A, avsnitt 50).19 I Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) er Høyes-

terett enstemmig om at «trygdemyndighetenes praksis i seg selv må tillegges betydelig vekt i 

de tilfeller den er langvarig, omfattende og konsekvent». Praksis i den saken fikk «særlig be-

tydning, fordi lovgiver ved flere anledninger har vist til forvaltningspraksis ved beskrivelsen 

av gjeldende rett og i merknadene til de senere vedtatte bestemmelser» (s. 228). Flertallet og 

mindretallet delte seg i synet på innholdet av den praksis som forelå. Det er bred enighet i 

juridisk teori om at forvaltningspraksis er relevant, men det er uenighet om vekten av den.20 

Når jeg senere uttaler at praksis er fast og konsistent, er det basert på mitt analysegrunnlag. 

 

Vekten av Trygderettens praksis er forskjellig for Trygderetten, underliggende organer og 

domstolene.21 Trygderetten og NAV bruker avgjørelsene aktivt i sine begrunnelser. Vekten av 

avgjørelsene varierer etter hvor mange medlemmer retten er satt med, om det er dissens og 

hvor gjennomarbeidet kjennelsen er.22 Øie anfører at domstolene ikke bør legge like stor vekt 

på praksis fra Trygderetten, men likevel at de bør være varsomme med å fravike praksis på 

grunn av dens «spesielle sakkunnskap og brede erfaringsmateriale».23 En fare ved å legge for 

stor vekt på forvaltningspraksis, er at domstolskontrollen innsnevres til en legalitetskontroll 

og ikke underlegges full overprøving.24  

 

Et ytterligere moment for vektspørsmålet er om den utledete rettssetningen er utslag av en 

«rettskildesløyfe». Det betyr at retten utvikles og presiseres mellom ulike rettsanvendere som 

gjentar hverandre og fungerer gjensidig bekreftende.25 En slik utvikling kan føre til at innhol-

det av en regel til slutt ikke er i samsvar med rettskildene. Domstolene må i så fall kunne kor-

rigere praksis, når rettskildesløyfen ligger fjernt fra holdbar juridisk argumentasjon.  

 

Finansklagenemnda avsier rådgivende uttalelser om yforsl. § 10 i tvister mellom arbeidstakere 

og forsikringsselskaper. Nemnda ble opprettet ved avtale den 1. juni 2010, og var et resultat 

av sammenslåingen av Bankklagenemnda og Forsikringsklagenemnda. Rettskildemessig stil-

ler nemndene likt. Per 20. november 2018 er det ca. 120 publiserte avgjørelser fra nemndene 

                                                 
19  Tilsvarende i Andenæs 2009 s. 110, Boe 2012 s. 264–265, Kjelland 2016 s. 32 og Kjønstad 2018 s. 50.  
20  Fleischer 1998 s. 130–132 og s. 343–344, Eckhoff 2001 s. 233–241, Nygaard 2004 s. 213–216 og Boe 2012 

s. 266–268.       
21  Øie 1994 og hans oppdeling på s. 169. 
22  Øie 1994 s. 170 f.  
23  Øie 1994 s. 185. 
24  Sletten 2004. Se om uenigheten med Sletten i Narvland 2007 s. 272. 
25  Ikdahl 2016 s. 310–311. 
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på Lovdata Pro om yforsl. § 10. I oppgaven blir det henvist til ni av dem. Mange avgjørelser 

er kort begrunnet, og noen avvises fordi de er uegnet for nemndsbehandling.  

 

Finansklagenemndas praksis har lav rettskildevekt sammenliknet med praksis fra Trygderet-

ten.26 For å tillegge praksis vekt, må den i alle fall fylle de samme kriteriene «fast og konsis-

tent» som for Trygderetten, se Skygge (Rt. 2005 s. 1757, avsnitt 45), jf. Angiografi (Rt. 2006 

s. 1217, avsnitt 38) og Sarkom (Rt. 2008 s. 218, avsnitt 63). Uttalelsene gjaldt vekten av prak-

sis fra Pasientskadenemnda, men kan ha overføringsverdi. Til forskjell fra Finansklagenemn-

da er Pasientskadenemnda et forvaltningsorgan som behandler klager på vedtak fattet av 

Norsk pasientskadeerstatning. Finansklagenemnda er et privat tvisteløsningsorgan som kun 

avsier rådgivende uttalelser. Deres praksis vil derfor kun benyttes som illustrasjonsmateriale.   

 

Bedriftsvilkårene er presisert i NAVs rundskriv.27 Rundskrivet utgis av Arbeids- og velferdse-

taten. Det er bindende for ansatte i NAV, og er den klart mest brukte rettskilden i NAV 

Klageinstans ved siden av lovteksten.28 Domstolene kan ikke legge vekt på uttalelser i rund-

skriv hvis det vil stride mot en forståelse som følger av ordlyden, forarbeidene og praksis fra 

Høyesterett. Det vil bryte med «grunnleggende demokratiske prinsipper».29  

 

Det finnes ikke mye juridisk teori om oppgavens tema, men det behandles i noe erstatnings-

rettslig og trygderettslig litteratur. De største bidragene er fra Kjønstad, samt Skårberg og 

Reusch.30 Fremstillingene har liten vekt som rettskilde,31 men har vært viktige i den innleden-

de fasen og for utformingen av oppgavens kapittel 2. 

 

Lovteksten er upresis, forarbeidene er generelle og det er sparsomt med praksis fra de almin-

nelige domstolene. Oppgaven systematiserer praksis fra Trygderetten og ser hen til praksis fra 

Finansklagenemnda for å kartlegge innholdet av bedriftsvilkårene når arbeidstaker skades på 

reiseveien.   

 

 

 

 

 

                                                 
26  Gravøl (Rt. 2004 s. 487, avsnitt 32). Fulgt opp i Romlingfotball (RG 2012 s. 1393).   
27  R13-00-E18 kommentar til § 13-6 annet ledd.  
28  Kjønstad 2018 s. 55. Se også Narvland 2018 s. 94.  
29  Fleischer 1998 s. 401. Se også Nygaard og Holgersen 1996 s. 51.  
30  Kjønstad 1979, samt Skårberg og Reusch 2003. 
31  Fleischer 1998 s. 218–219 og Eckhoff 2001 s. 270. 
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1.5 Den videre fremstillingen 

Den videre fremstillingen er en systematisk analyse av praksis, med hovedvekt på kjennelser 

fra Trygderetten. Jeg har gjennomgått alle publiserte avgjørelser fra Trygderetten siden 1997 

om anvendelsen av bedriftsvilkårene på skader som oppstår på reiseveien. Dette materialet 

danner grunnlaget for oppbyggingen av, og innholdet i oppgaven.  

 

Bedriftsvilkårenes generelle innhold og berøringsflatene mot andre dekninger gjennomgås i 

kapittel 2. I punkt 2.4 behandles det jeg kaller «de tradisjonelle reisesakene» med utgangs-

punkt i Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028). Ut-

gangspunktet er at de tradisjonelle reisesakene ikke omfattes av yrkesskadedekningen. 

 

Kapittel 3 og 4 er en kasuistisk analyse av utvalgte typetilfeller. Kapitlene presiserer i lys av 

punkt 2.4 når arbeidstaker er yrkesskadedekket på reise mellom hjem og arbeidssted. I kapit-

tel 3 trekker jeg opp grensene for arbeidsgivers risikoområde, behandler dekningsområdet ved 

hevnaksjoner og når arbeidstaker er dekket på reise til og fra et overnattingssted utenfor 

hjemmet. I kapittel 4 redegjør jeg for vilkårene for hjemmekontor i yrkesskadesammenheng. 

Det utvider rekkevidden av yrkesskadedekningen når skaden oppstår på reise. 

 

Etter denne gjennomgangen følger en komparativ analyse i kapittel 5. I det avsluttende kapit-

tel 6 gis det en oppsummering. Der foretar jeg også en rettspolitisk vurdering av om det lov-

festede dekningsområdet på reiseveien er slik at de underliggende hensynene ivaretas.   

 

Arbeidstaker omtales i oppgaven som «trygdemedlemmet» i trygdesakene og «skadelidte» i 

erstatningssakene. Av variasjonshensyn blir «arbeidstaker» benyttet, og kan referere seg til 

begge deler. Det understrekes at det kun er dekningsområdet for utvalgte arbeidstakere som er 

temaet for oppgaven, se presiseringen i punkt 1.3.  

 

Alle kursiveringer er foretatt av meg med mindre annet er angitt. Avgjørelsene er gitt kalle-

navn for å enklere skille dem fra hverandre. De som ikke har et innarbeidet kallenavn, har jeg 

selv navngitt. 
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2 BEDRIFTSVILKÅRENE OG DERES BERØRINGSFLATER  

 

2.1 Utviklingstrekk 

Kravet om at skaden må ha oppstått i en arbeidsrelatert situasjon strekker seg tilbake til lov 

om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker mv. fra 1894.32 Det fulgte av § 1 annet ledd at 

forsikringsdekningen omfattet ulykker som oppsto «i Bedriften».33 Bedriftsvilkårene slik de er 

utformet i dag, stammer fra lov om yrkesskadetrygd fra 1958. Lovfestingen var en synliggjø-

ring av «hovedtrekkene i den praksis som gjennom årene har utviklet seg i ulykkestrygden».34  

 

Vilkårene ble inntatt i folketrygdloven fra 1966 i § 11 nr. 1 bokstav a annet ledd, og fra 1997 i 

ftrl. § 13-6 annet ledd. I ftrl. § 13-6 fjerde ledd ble det inntatt en ny bestemmelse om hoved-

trekkene ved yrkesskadedekningen på reiseveien når transporten skjer «i arbeidsgivers regi» 

eller medfører «vesentlig økt risiko for skade». Bedriftsvilkårene ble også lovfestet i yforsl. § 

10. Nyere rettskilder fremholder at det ikke er noe politisk ønske om å endre rettstilstanden. 

Arbeidsdepartementet gikk i lovforslaget til ny lov om arbeidsskadeforsikring inn for å vide-

reføre bedriftsvilkårene med samme innhold som før.35  

 

 

2.2 Hensyn 

Bedriftsvilkårene sikrer at formålet med yrkesskadekompensasjonen ivaretas. Formålet er å gi 

«særfordeler» til dem som skades i arbeid, jf. ftrl. § 13-1. Bedriftsvilkårene binder yrkesska-

dedekningen til en arbeidsrelatert skadehendelse.  

 

Yrkesskadeforsikringen stiller ikke krav om skyld, jf. yforsl. § 3 første ledd annet punktum. 

Det objektive ansvaret er begrunnet med at arbeidsgiver er nærmest til å bære risikoen for det 

arbeidstaker utsettes for.36 For arbeidsgiver vil nytten – det økonomiske overskuddet – være 

større enn utgiftene ved å bære risikoen.37 I erstatningsretten er et av hovedformålene å repa-

rere den skaden som har oppstått.38 Bedriftsvilkårene avgrenser yrkesskadeansvaret til repara-

sjonskostnader som relaterer seg til arbeid. I folketrygdloven har de tilsvarende funksjon.   

                                                 
32  Lov 23. Juli 1894 nr. 6 om Ulykkesforsikring for Arbeidere i Fabriker m. v. Se også lov 8. august 1908 nr. 7 

om ulykkesforsikring for fiskere, lov 18. august 1911 nr. 5 om ulykkesforsikring for sjømænd og lov 24. juni 

1931 nr. 6 om ulykkestrygd for industriarbeidere m. v. 
33  For en gjennomgang av eldre praksis om bedriftsvilkårene, se Lassen, Smith og Vislie 1953 s. 62 f.  
34  Ot.prp. nr. 35 (1958) s. 24.  
35  Prop. 193 L (2012–2013) s. 50. 
36  Ot.prp. nr. 44 (1988–89) s. 5.  
37  Stang 1919 s. 145. 
38  Nygaard 2007 s. 19 og Kjelland 2016 s. 50. 
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2.3 Hovedelementene 

Ordlyden «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» oppstiller tre kumulative vilkår. Praksis 

viser at det gis dekning «i noe videre utstrekning enn den snevre ordlyden [i ftrl. § 13-6 annet 

ledd] tilsier», se Gravøl (Rt. 2004 s. 487, avsnitt 26), som er fulgt opp i Akeulykke (Rt. 2014 s. 

513, avsnitt 37).39 I begge sakene ble skader pådratt under en sosial utflukt i arbeidsgivers 

regi. Uttalelsen om dekningsområdet er imidlertid generelle. Jeg beskriver de enkelte vilkåre-

ne før jeg ser på hvordan de anvendes på utvalgte typetilfeller i kapittel 3 og 4. De fire punk-

tene nedenfor bygger i likhet med proposisjonen på NOU 1990: 20 s. 584–586.40      

 

 

2.3.1 «I arbeid» 

Vilkåret «i arbeid» avgrenser ansvaret mot skader som oppstår på fritiden,41 og er det mest 

generelle av de tre vilkårene. Det omfatter utøvelse av arbeidsoppgaver i henhold til instruks 

eller arbeidsordre, men også gjøremål som har tilknytning til ordinært arbeid.42 Regelen prak-

tiseres ikke strengt. Vurderingstemaet er om aktiviteten utføres i egen eller arbeidsgivers in-

teresse. Kjønstad omtaler dette som «interesseteorien», men avkrefter teorien som avgjørende 

under henvisning til Gravøl (Rt. 2004 s. 487).43 I dommen fremgår det at «tilknytning og 

nærhet til det ordinære arbeidet er det viktigste kriterium» (avsnitt 31). 

 

Vilkåret er presisert i Akeulykke (Rt. 2014 s. 513). Spørsmålet var om bedriftsvilkårene var 

oppfylt ved skade pådratt under aking i forbindelse med et faglig seminar. I avsnitt 39 uttaler 

førstvoterende: 

 

«Begrepet «i arbeid» er [1] ikke skarpt avgrenset og er [2] ikke helt dekkende for hva som omfattes. 

Kjernen i begrepet er utførelse av arbeidstakerens [3] ordinære arbeidsoppgaver. Men blir en arbeidsta-

ker utsatt for en ulykke på arbeidsstedet, stilles det [4] ikke noe krav om at ulykken har tilknytning til 

utføringen av arbeidsoppgavene – arbeidstakeren vil da som den store hovedregel være yrkesskadedek-

ket. Kriteriet «i arbeid» har derfor først og fremst betydning når ulykken skjer [5] utenfor arbeidsste-

det.»   

 

Klammeparentesene er satt inn av meg for å synliggjøre at vilkåret «i arbeid» først og fremst 

har betydning når skaden skjer utenfor arbeidsstedet.44 Kjernen i begrepet er utførelse av or-

dinære arbeidsoppgaver. Ved vurderingen av dekningsområdet på reiseveien skulle spørsmå-

let dermed være om arbeidstaker skades under utførelsen av ordinære arbeidsoppgaver.  

                                                 
39  Akeulykke (Rt. 2014 s. 513) er kommentert i Thorson 2014. 
40  Ot.prp. nr. 29 (1995–96) s. 132–133.  
41  Se for eksempel Ambulansevakt (LF-2002-10).  
42  Storeng, Beck og Lund 2014 s. 416. 
43  Kjønstad 2007 s. 610.  
44  Se også Kjønstad 1979 s. 50.   
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2.3.2 «På arbeidsstedet» 

Arbeidsstedet er området der arbeidet foregår. Noen arbeidstakere har fast arbeidssted, mens 

andre har et arbeid der de reiser rundt (ambulerende arbeidssted). Enkelte har både et stasjo-

nært og et ambulerende arbeidssted. Dette gjør vurderingen av «på arbeidsstedet» komplisert. 

Skader som oppstår på reiseveien omfattes ikke etter ordlyden «på arbeidsstedet». 

 

Arbeidstakere med stasjonært arbeidssted er yrkesskadedekket innenfor arbeidsområdet. Det 

vil i utgangspunktet være geografisk bestemt og begrenset.45 Skader som oppstår på parke-

ringsplasser som følge av manglende vedlikehold av arbeidsgiver kan også omfattes. Det av-

gjørende er om arbeidsgiver har risikoen for området hvor skaden oppsto.  

 

Arbeidstakere med ambulerende arbeidssted er yrkesskadedekket på det området der arbeidet 

til enhver tid foregår. Dette gjelder for eksempel sjåfører, postmenn, selgere, håndverkere og 

anleggsarbeidere.46 Hvis arbeidet påbegynnes i hjemmet, er arbeidstaker også dekket på reisen 

til arbeidsstedet. En taxisjåfør som er pålagt å ha bilen parkert hjemme, er yrkesskadedekket 

hjemmefra til første kundebesøk og tilsvarende på reisen hjem. Taxien er arbeidsstedet. Det 

underbygges av Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220, s. 229). 

 

Noen yrker skifter mellom å ha et stasjonert og et ambulerende arbeidssted, som for eksempel 

selgere. De har ofte et kontor og er ute på kundebesøk. De er yrkesskadedekket begge steder 

fordi det er selgeres arbeidssted. På reisen mellom kontoret og kundebesøkene er selgeren 

også dekket. Det gjelder ikke på reise mellom disse og hjemmet, selv ikke hvis selgeren er 

hjemom for å spise i løpet av arbeidsdagen, se Spisepause (RG 2003 s. 27).        

 

 

2.3.3  «I arbeidstiden» 

Arbeidstiden er den tiden som arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.47 Vilkåret 

skaper sjelden problemer og har liten selvstendig betydning. Dersom arbeidstaker oppholder 

seg på arbeidsstedet utover den tid som er planlagt, vil vedkommende ikke være yrkesskade-

dekket. Pålagt overtidsarbeid, bortrydding av utstyr, forberedelser til neste dag og skifte av 

klær, vil normalt være dekket. Spise- og hvilepauser dekkes også, men det kan oppstå av-

grensningsproblemer når arbeidstakeren beveger seg ut av arbeidsgivers risikoområde.   

 

Reisen mellom hjemmet og arbeidsstedet foretas vanligvis utenom arbeidstiden. Som det vil 

fremgå, har det liten betydning for yrkesskadedekningen om det betales lønn under reisen.  

                                                 
45  Narvland 2018 s. 249.  
46  Skårberg og Reusch 2003 s. 46.  
47  Arbeidsmiljøloven § 10-1 første ledd, som må kunne legges til grunn for forståelsen her.  
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2.3.4 «Arbeidsgiverens regi» eller «vesentlig økt risiko for skade» 

Disse unntakene fra hovedregelen om at skader på reiseveien ikke dekkes, ble inntatt i folke-

trygdloven i 1997. Det fulgte allerede av gjeldende rett.48 Unntakene er ikke inntatt i yforsl. § 

10, men etter forarbeidene gjelder de også der.49 Departementet er gitt fullmakt til å gi nærme-

re bestemmelser i forskrift, jf. ftrl. § 13-6 fjerde ledd annet punktum, men kompetansen er 

ikke benyttet. I rettskildene varierer det om vilkårene omtales som hovedprinsipper, unntak 

eller presiseringer av hovedregelen. Jeg omtaler dem som unntak fordi skader på reiseveien 

ikke omfattes av de alminnelige vilkårene «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».  

 

Unntaket «arbeidsgivers regi» innebærer at arbeidsgiver må organisere transport for arbeids-

taker, for eksempel ved at det settes opp buss.50 Dermed overtar arbeidsgiver den trafikale 

risikoen fra arbeidstaker. Det er ikke nok at arbeidstaker har firmabil, se Elektromontør (Rt. 

2000 s. 1028, s. 1034). Om det betales lønn under transporten er heller ikke avgjørende.51  

 

En dom fra Agder lagmannsrett kan skape tvil om unntakets innhold, se Teppetransport (LA-

2004-29710). En arbeidstaker ble skadet i lånt bil på vei til et tepperenseri for arbeidsgiver. 

Lagmannsretten godkjente skaden etter ftrl. § 13-6 annet ledd som del av ordinære arbeids-

oppgaver. Retten skriver deretter – i et obiter dictum – at «et slikt transportoppdrag i arbeids-

givers tjeneste også tilfredsstiller vilkårene etter bestemmelsens [ftrl. § 13-6] fjerde ledd». At 

arbeidsgiver låner eller leier bil for transportoppdrag kan dermed være tilstrekkelig for å om-

fattes av unntaket. Det strider mot oppfatningen om at unntaket kommer til anvendelse når det 

er arbeidsgiver selv som arrangerer transporten. Som et obiter dictum i en dom fra lagmanns-

retten kan det ikke tillegges stor vekt. Det er heller ikke fulgt opp senere.   

 

Etter en språklig forståelse gjelder unntaket «vesentlig økt risiko for skade» tilfeller der det er 

større sannsynlighet for at skade kan oppstå. For eksempel for skogsarbeidere som går i ulendt 

terreng eller over usikker is. Unntaket er ikke av stor praktisk betydning i dag.52 Det brukes 

«helt unntaksvis» og en generell trafikkrisiko er ikke nok, se Vest-Afrika (TRR-2014-3292).  

 

Ftrl. § 13-6 fjerde ledd har et snevert anvendelsesområde og brukes svært sjelden som selv-

stendig rettsgrunnlag i den forvaltnings- og rettspraksis jeg har gjennomgått. Bestemmelsen 

påberopes ofte av arbeidstaker, men avfeies av avgjørelsesorganet. I Kafèleder (TRR-2010-

1298) omtales den som en unntaksbestemmelse som har vært «praktisert strengt».  

                                                 
48  Ot.prp. nr. 29 (1995–96) s. 132.    
49  NOU 1988: 6 s. 34–35.  
50  Storeng, Beck og Lund 2014 s. 416 med henvisning til Kårstø (Rt. 2001 s. 418).  
51  Tilsvarende i Samkjøring (TRR-2005-1535) og Askesky (TRR-2012-928).   
52  Kjønstad 2007 s. 613.  
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2.4 Hovedelementene anvendt på de tradisjonelle reisesakene 

Med tradisjonelle reisesaker mener jeg at arbeidet verken er påbegynt i hjemmet eller at ar-

beidstaker har kommet frem til stedet som arbeidsgiver har risikoen for. Hovedelementene «i 

arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» vil sjelden være oppfylt i disse situasjonene. Arbeids-

taker er derfor som hovedregel ikke yrkesskadedekket. Det ble slått fast i to høyesteretts-

dommer fra 2000. Derfor behandler jeg det her, og ikke som et eget typetilfelle. Slike skader 

skyldes ikke bedriften eller dens spesielle risiko.53  

 

I Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) omkom en installasjonsinspektør etter kollisjon med 

et vogntog på vei hjemmefra til første kundebesøk. Den omkomnes gjenlevende samboer 

krevde skaden godkjent som yrkesskade. Spørsmålet var om yrkesskadedekningen gjelder på 

reise i arbeidstiden fra hjemmet til første arbeidssted. Avgjørelsen ble avsagt under dissens 3–

2. Synet på innholdet av praksis fra Trygderetten skilte fraksjonene. Flertallet kom etter en 

gjennomgang av rettskildematerialet frem til at dødsfallet ikke kunne godkjennes som yrkes-

skade. Trygderettens praksis talte etter flertallets syn for at arbeidstaker ikke er dekket på rei-

se til og fra arbeidsstedet, med mindre «særlige forhold» foreligger (s. 230). Det var ikke nok 

at reisen fant sted i arbeidstiden eller at arbeidsgiver betalte godtgjørelse for bruk av egen bil.  

 

Mindretallet la større vekt på om arbeidstaker hadde vært «i arbeid» enn om skaden hadde 

oppstått «på arbeidsstedet». For dem var det mer dekkende å spørre om ulykken fant sted «i 

forbindelse med [den omkomnes] arbeid» (s. 233). Formuleringen ble forkastet i forarbeide-

ne,54 men ble av mindretallet ansett for å dekke gjeldende praksis. Flertallet uttalte at en slik 

formulering ville føre til en «vesentlig» utvidelse i forhold til trygdemyndighetenes praksis, 

og ftrl. § 13-6 fjerde ledd talte forutsetningsvis mot en slik utvidelse (s. 230).  

 

Høyesterett behandlet en tilsvarende sak samme år, se Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028). En 

elektromontør omkom i trafikkulykke på vei hjemmefra til oppdragsstedet. Høyesterett påpek-

te at oppgavene ikke var knyttet til selve bilen, og at arbeidet ikke var påbegynt i hjemmet. 

Høyesterett var enig med flertallet i Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) om innholdet av 

Trygderettens praksis. Det utgjorde ingen forskjell at arbeidsgiveren eide bilen, og det var 

ikke av avgjørende betydning at det ble betalt lønn i reisetiden. I bilen var det verktøy som ble 

benyttet i arbeidet, uten at det fikk betydning for dekningsspørsmålet. Selv om den omkomne 

var med i en vaktordning, var han ikke forpliktet til å reise ut utenom vanlig arbeidstid. Det 

ble holdt åpent hvordan det stiller seg dersom arbeidsoppdraget hadde hatt en mer direkte 

sammenheng med en etablert vaktordning (s. 1035). Dommen er enstemmig. 

                                                 
53  Kjønstad 1979 s. 48. 
54  NOU 1990: 20 s. 586. 
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Høyesterett har i en nyere dom tatt stilling til forholdet mellom reisetid og arbeidstid, se Ar-

beidstid (HR-2018-1036-A). Spørsmålet var om reisetid er arbeidstid for en polititjeneste-

mann som var med i Politiets utrykningsenhet. Saken gjaldt en polititjenestemann som under 

tre oppdrag delvis ikke hadde fått dekket reisetiden som arbeidstid. Han skulle møte opp 

utenom vanlig oppmøtested og utenom alminnelig arbeidstid. Saken kom opp etter arbeids-

miljølovens vernetidsbestemmelser. Det var flere spørsmål i saken, men det er kun spørsmålet 

om reisetid er arbeidstid som er av interesse her. På dette punktet var Høyesterett enstemmig. 

 

Høyesterett ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse om forståelsen av arbeidstidsbe-

grepet i arbeidstidsdirektivet art. 2.55 Høyesterett la uttalelsen til grunn og godkjente den om-

tvistede reisetiden som arbeidstid. Det er tre elementer i vurderingen (dommens avsnitt 57–

60). Reisen til et annet enn sedvanlig oppmøtested må være (1) nødvendig og vesentlig forut-

setning for å kunne ivareta arbeidsoppgavene på en pliktoppfyllende måte (avsnitt 57). Ar-

beidstaker må (2) være underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet på reisen (avsnitt 58) 

og som følge av det (3) arbeide (avsnitt 60).      

    

Det kan stilles spørsmål ved om dommen har betydning for yrkesskadedekningen på reise-

veien. Som nevnt foran, har Høyesterett tidligere fremhevet at det ikke er avgjørende om det 

betales lønn i reisetiden, se Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028, s. 1034). Begrunnelsen i Ar-

beidstid (HR-2018-1036-A) har likhetstrekk med mindretallet i Installasjonsinspektør (Rt. 

2000 s. 220 på s. 233) og det forkastede uttrykket «i forbindelse med arbeidet» fra forarbeide-

ne.56 Dommen har også en begrenset rekkevidde. Det følger av avsnitt 44 at en dom i arbeids-

takerens favør ikke er «avgjørende for hva som skal anses som arbeidstid … i lovgivningen 

for øvrig». Den kan imidlertid brukes som argument for at arbeidstaker skal være dekket på 

reise hvis ett eller flere av de tre elementene i EFTA-domstolens uttalelse er oppfylt. 

 

I Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028) gjøres det et poeng ut av om arbeidet er påbegynt i hjem-

met (s. 1033). Reisen hjemmefra til det andre arbeidsstedet ses da på som en reise mellom to 

arbeidssteder. Skader som oppstår på reiser mellom arbeidssteder er dekket av yrkesskadereg-

lene, se for eksempel Timelister (TRR-2004-1500), der arbeidstaker var dekket på reise mel-

lom byggeplass og arbeidsgiver for å levere timelister. Det samme gjelder når en arbeidstaker 

skal fortsette arbeidet i hjemmet etter arbeid på et annet stasjonært arbeidssted. Hva som skal 

til for å kvalifisere som hjemmekontor blir gjennomgått i punkt 4.2.  

 

                                                 
55  Dir 2003/88 EF. 
56  NOU 1990: 20 s. 586. 
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Praksis fra Trygderetten viser at utgangspunktet i Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og 

Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028) ved tradisjonelle reisesaker fortsatt gjelder. Det illustreres 

blant annet i Teaterensemble (TRR-2006-3366), der ensemblet ble skadet i bilulykke på vei 

fra øvingsstedet til hotellet, som var midlertidig bolig. Det var ikke nok at transporten skjedde 

i arbeidsgivers interesse eller at de hadde med seg utstyr i bilen. Krav om yrkesskadedekning 

ble avslått. Det ble det også i Avisbud (TRR-2010-1152), hvor et avisbud ble skadet i trafikk-

ulykke på vei hjem fra distribusjonsrunde. Det var uten betydning at arbeidstakeren hadde 

egen bil og fikk kjøretidsgodtgjørelse. I begge sakene ble det vist til høyesterettsdommene.  

 

Det er noen eksempler på at skader under de tradisjonelle reisesakene omfattes. I Treningstid 

(TRR-2000-4640) ble arbeidstaker skadet i en sykkelulykke på vei til jobb. Skaden ble god-

kjent som yrkesskade fordi den oppsto under avsatt tid til fysisk aktivitet som «arbeidsgiveren 

hadde klar interesse i at ble gjennomført». Arbeidsgiver hadde samtykket i at treningen kunne 

skje utenfor fast arbeidssted og den fysiske aktiviteten var lønnet. Retten mente at fysisk tre-

ning fremsto som «et mer sentralt formål med syklingen enn … en vanlig arbeidsreise».  

 

Et annet tilfelle er Forretningssamtale (TRR-2001-5076), hvor en arbeidstaker var innblandet 

i en trafikkulykke i utlandet. Han hadde blitt hentet av en leverandør for å bli kjørt til leveran-

dørens kontor. Yrkesskade ble godkjent fordi forretningssamtalene hadde påbegynt i bilen og 

hadde «direkte tilknytning» til arbeidstakers oppdrag. Det kan være interessant å spørre om 

det stilles kvalitative tilleggskrav til de samtalene som føres. Er det nok med uformell prat om 

arbeid eller må det noe mer til, og i så fall hvor mye. Kjennelsen besvarer ikke det. 

 

Arbeidstakere er også dekket når det inntrer arbeidsplikt under reisen, se Bagasjehenting 

(FinKN-2017-783). Rumenske arbeidstakere ble instruert til å hente kollegaers bagasje på en 

annen byggeplass før de reiste hjem. På reisen ble en av arbeiderne påkjørt av en bil mens han 

gikk. Reisen ble ansett for å skje mellom to arbeidssteder og var dekningsmessig. Det skal noe 

til for at arbeidsplikt inntrer, se Aktuar (TRR-2003-2471). Arbeidstaker hadde vært på konfe-

ranse på Sardinia. Hun hadde forlenget oppholdet med en ferie, og ble under ferieoppholdet 

utsatt for fallulykke på hotellet. Før ulykken hadde arbeidsgiveren ringt og informert om et 

nytt prosjekt hun skulle arbeide med etter hjemkomst. Det var ikke tilstrekkelig for at arbeids-

plikt hadde inntrådt. Hennes oppfatning av situasjonen var ikke av avgjørende betydning.57         

 

For dekning i tradisjonelle reisesaker må arbeidstaker heretter godtgjøre at reisen hovedsake-

lig er i arbeidsgivers interesse eller at reisen har en direkte tilknytning til arbeidsoppgavene. 

Dette er eksempler på «særlige forhold», se Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220, s. 230).  

                                                 
57  Noe tilsvarende i Hjulskift (TRR-2004-4762). 
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2.5 Institusjonelle og prosessuelle forhold 

Krav om yrkesskadedekning må meldes til det lokale NAV-kontoret og til forsikringsselska-

pet for å få full erstatning. Skaden må være meldt til NAV innen ett år etter at ulykken skjed-

de eller ett år etter at arbeidstaker ble klar over årsaken til sykdommen, jf. ftrl. § 13-14 fjerde 

ledd. Det kan gjøres unntak fra fristen hvis det er «klart» at forholdet er en yrkesskade og det 

foreligger «særlige grunner» til at melding ikke er gitt rettidig, jf. ftrl. § 13-14 femte ledd. 

Praksis fra Trygderetten viser at det er mange saker som ikke godkjennes fordi de er meldt for 

sent.58 Etter å ha uttømt klageadgangen, kan vedtaket ankes direkte inn for Trygderetten, jf. 

ftrl. § 21-12 første ledd tredje punktum, jf. trrl. § 12. Trygderettens kjennelse kan bringes inn 

for lagmannsretten ved søksmål uten forliksmekling, jf. trrl. § 26 første ledd. Lagmannsretten 

kan kun prøve lovligheten av Trygderettens kjennelser, jf. trrl. § 26 tredje ledd.  

 

Krav etter yrkesskadeforsikringsloven rettes mot forsikringsselskapet.59 Saken kan påklages 

til Finansklagenemnda. Finansklagenemndas avgjørelse er rådgivende, men binder partene 

dersom de ikke rettidig bringer den inn for domstolene. Saken er unntatt fra forliksrådsbe-

handling, jf. tvisteloven § 6-2 første ledd bokstav f, jf. lov om godkjenning av klageorganer 

for forbrukersaker § 26 tredje ledd. Sak reises for tingretten. Når arbeidsgiver ikke har tegnet 

lovpålagt yrkesskadeforsikring, blir selskapene som tilbyr yrkesskadeforsikring solidarisk 

ansvarlige, jf. yforsl. § 7. Selskapene må være tilsluttet Yrkesskadeforsikringsforeningen, jf. 

yforsl. § 4 fjerde ledd. Foreningen mottar krav fra uforsikrede arbeidstakere, foretar et stan-

dard oppgjør og krever regress fra den uforsikrede arbeidsgiveren uten hensyn til skyld, jf. 

yforsl. § 8 annet ledd tredje punktum. For denne gruppen er det spesielt viktig med en vid 

tolking av den lovbestemte yrkesskadedekningen fordi de ikke er omfattet av annen dekning.    

 

 

2.6 Utvidete og tilgrensende dekninger  

Arbeidstaker kan være dekket på reisen mellom arbeidsstedet og hjemmet selv om det ikke 

følger av den lovfestede yrkesskadedekningen. Arbeidsgiver kan ha tegnet utvidete yrkesska-

deforsikringer eller skaden kan være omfattet av kollektive eller individuelle tariffavtaler.60 

Private forsikringer kan også dekke tapet. I dette punktet redegjør jeg for noen av disse utvi-

dete og tilgrensede dekningene. Fremstillingen er ikke uttømmende.   

  

Den lovpålagte forsikringsdekningen gir et standard oppgjør, uten noen tilleggsdekninger. 

Arbeidsgiver kan tegne utvidet yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Det er en tilleggs-

                                                 
58  For eksempel Lokalavismedarbeider (TRR-2008-2010), Produksjonsbesøk 1 (TRR-2013-2005) og Pizzabud 

(TRR-2016-1911).   
59  Nærmere om prosessen, se Storeng, Beck og Lund 2014 s. 417–418.  
60  Om samspillet mellom lov og tariffregler, se Fanebust 2015 s. 18.  
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dekning som mange forsikringsselskaper tilbyr mot en høyere forsikringspremie, og som teg-

nes av flere arbeidsgivere. Det varierer om den tilbys som en del av yrkesskadeforsikringen 

eller som en del av for eksempel reiseforsikringen. If forsikring tilbyr det for eksempel i alle 

sine personalforsikringer, se Nygaard 2018. DNB har egen forsikring for fritidsskader, som 

regulerer direkte reise til/fra arbeidssted i punkt 6.4, se DNB 2016.61  

 

Staten er unntatt fra den lovpålagte forsikringen i yrkesskadeforsikringsloven, jf. yforsl. § 3 

annet ledd første punktum, men er selvassurandør for det samme tapet, jf. tredje ledd. Statsan-

satte er gitt et særskilt vern ved skader som oppstår på reiseveien. Av den statlige Hovedta-

riffavtalen62 § 24 nr. 1 annet ledd følger det at erstatning ytes når arbeidstakeren skades ved 

ulykke på «direkte reise mellom hjem og oppdragssted (uten at arbeidstakeren har vært innom 

sitt faste arbeidssted) og på tjenestereise». Det betyr at ulykker som oppstår ved «private av-

stikkere» ikke omfattes, kun mellom «hjem og oppdragssted».63 Reiser mellom hjemmet og 

det faste, stasjonære arbeidsstedet faller etter ordlyden utenfor dekningen. Det skiller den fra 

dekningsområdet i kommunal sektor. Også ulykker på «tjenestereise» omfattes.  

 

I kommunal sektor er dette regulert i den kommunale Hovedtariffavtalen64 § 11.2. Erstatning 

gis dersom arbeidstakeren skades ved ulykke på «direkte reise mellom hjem og arbeidssted og 

på tjenestereise». Til forskjell fra statsansatte, er arbeidstakere i kommunen dekket på reise 

mellom hjemmet og arbeidsstedet, men bare når skaden skjer på «direkte reise» mellom disse 

stedene.65 Skader på «tjenestereise» omfattes også. Det vil sjelden ligge et trygdevedtak til 

grunn fordi tilfellene ikke omfattes av den lovfestede dekningen. Tariffavtalen må derfor tol-

kes. Det oppstår «en mengde tolkningsspørsmål» som ordlyden gir begrenset veiledning til.66       

 

Skades arbeidstaker i bil mellom hjemmet og arbeidsstedet, vil vedkommende kunne være 

dekket av trafikkforsikringen. Det er lovpålagt å forsikre motorvogner og ansvaret er objek-

tivt, jf. bilansvarsloven (bal.) § 15, jf. § 4. Når vilkårene for erstatning er oppfylt både etter 

bilansvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven, kan arbeidstakeren velge hvilken forsikring 

vedkommende vil bruke, jf. forsikringsavtaleloven § 6-3 første ledd, se også Tankbil (Rt. 

2012 s. 233, avsnitt 4). Hvis arbeidstaker ikke er dekket av yrkesskadeforsikringsloven, er 

bilansvaret et aktuelt ansvarsgrunnlag. Om utmålingsforskjeller, se Nygaard 2007 s. 159–163.   

                                                 
61  Om ulike forsikringstyper, se Bull 2008 s. 25–33. 
62  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018 (disse bestemmelsene er like for LO Stat, Unio, YS Stat 

og for Akademikerne).   
63  Skårberg og Reusch 2003 s. 90. 
64  KS 2018. 
65  Se for eksempel Legependler (FSN-3816). 
66  Thorson 2008 s. 276. 
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3 ANALYSE AV UTVALGTE TYPETILFELLER    

 

3.1 Analyseopplegget  

Skader som oppstår på reise mellom hjem og arbeidssted er som utgangspunkt ikke dekket av 

yrkesskadereglene, se punkt 2.4. Dette er bare et utgangspunkt som må nyanseres for å kart-

legge hvor grensene for lovens dekningsområde går. Jeg skal nyansere utgangspunktet ved å 

bruke eksempler på faktiske situasjoner, noe som jeg kaller typetilfeller. Typetilfellene er 

valgt etter en gjennomgang av samtlige publiserte avgjørelser på Lovdata Pro fra Trygderetten 

siden 1997 om ftrl. § 13-6 annet ledd. Typetilfellene ses i sammenheng for å påvise en fast og 

konsistent praksis, se punkt 1.4. I så fall vil de kunne ha en viss rettskildevekt. Avgjørelsene 

som er omtalt er tilstrebet å gi et dekkende bilde av typetilfellene som behandles.  

 

Jeg behandler fire typetilfeller. Det første omtaler jeg som ulykke mellom parkeringsplass og 

arbeidssted (punkt 3.2). På reisen hjem eller til arbeidsstedet er det mange som skades like 

utenfor arbeidsstedet eller på parkeringsplassen. Det andre er hevnaksjon på vei mellom hjem 

og arbeidssted (punkt 3.3), og omhandler arbeidstakere som utsettes for overgrep på grunn av 

arbeidsforholdet. Det tredje typetilfellet er arbeidsreise med overnatting (punkt 3.4), og hand-

ler om dekningsområdet på vei til et overnattingssted utenfor hjemmet. Det fjerde er hjemme-

kontor (kapittel 4). For å bli yrkesskadedekket på reisen, anfører arbeidstaker at vedkommen-

de har arbeidet i hjemmet før reisen eller skal arbeide i hjemmet etter reisen. Hjemmekontor 

skiller seg fra de andre typetilfellene fordi reisen hjemmefra ses på som en arbeidsreise med 

en utvidet rett til dekning. Derfor behandles det i et eget kapittel.   

 

3.2 Ulykke mellom parkeringsplass og arbeidssted 

 

3.2.1 Problemstillingen 

Når arbeidstaker skades på vei inn til eller ut fra et stasjonært arbeidssted, vil grensene for 

yrkesskadedekningen styres av om skadeområdet er en del av «arbeidsstedet». Det inngår som 

en del av arbeidstakerens reisevei. Etter forarbeidene gjelder yrkesskadedekningen innenfor 

porten som arbeidsbygningen er omgitt av. Områder som er avgrenset med for eksempel ple-

ner og hekk likestilles med inngjerdet område. Hvis skaden skjer utenfor dette området, men 

innenfor bedriftens risikoområde, gjelder yrkesskadedekningen likevel. Det vil det for eksem-

pel være når skaden har oppstått på grunn av manglende belysning eller strøing som arbeids-

giveren har ansvaret for.67 Som det fremgår av Akeulykke (Rt. 2014 s. 513), vil arbeidstaker 

«som den store hovedregel være yrkesskadedekket» ved ulykke på arbeidsstedet (avsnitt 39). 

Spørsmålet er hvor langt arbeidsstedet geografisk strekker seg. Dette må vurderes konkret.  

                                                 
67  NOU 1990: 20 s. 584. 



18 

 

Et gjennomgående vurderingstema i trygderettspraksis er om skadestedet er åpent for almin-

nelig ferdsel. Med områder som er åpne for alminnelig ferdsel forstås områder som ikke er 

begrenset til bruk for spesielle personer eller grupper. Det gjelder en hovedregel om at skader 

på slike områder ikke omfattes.68 I fortsettelsen gis det eksempler på områder som har blitt 

ansett for å være åpne for alminnelig ferdsel (punkt 3.2.2). Deretter gis det eksempler på om-

råder som ikke er åpne for alminnelig ferdsel, men som er innenfor arbeidsgivers risikoområ-

de. Risikoområdet er behandlet for faste arbeidssteder (punkt 3.2.3) og skiftende arbeidssteder 

(punkt 3.2.4). Til slutt gis det eksempler på hvordan risikoområdet kan utvides når arbeidsste-

det er plassert på områder som er spesielt risikoutsatte (punkt 3.2.5).   

 

 

3.2.2 Område åpent for alminnelig ferdsel 

Parkeringsplasser er ofte tilgjengelig for alle mot en avgift, jf. vegtrafikkloven § 8. De kan 

være privat eller statlig eid, og driftes av ulike aktører. Det er disse aktørene som har ansvaret 

for at plassen holdes i orden. Arbeidstakere kan parkere på slike steder. Hvis de skades på 

parkeringsplassen, er det imidlertid ikke som følge av en merrisiko som arbeidet fører med 

seg. Parkeringsplassen er følgelig ikke en del av arbeidsgivers risikoområde. 

 

Dette gjelder blant annet ved skader som følge av manglende strøing, se Ubalanse (TRR-

2006-2007). Trygdemedlemmet skled på en isete parkeringsplass på vei inn til arbeidsstedet. 

Parkeringsplassen ble brukt både av besøkende og ansatte på arbeidsstedet. Den var avgrenset 

av sykehjemmets bygning og legekontor, men var åpen for vanlig publikumsferdsel, og ikke 

forbundet med noen særlig risiko. Den samme argumentasjonen benyttes ved et område nær-

mere det faste arbeidsstedet, se Vått gress (TRR-2015-1720). En arbeidstaker skled på vått 

gress 4–5 meter utenfor inngangsdøren til arbeidsstedet. Trygderetten viste til Ubalanse-

kjennelsen og presiserte at det ikke var annerledes fordi kommunens vaktmester hadde ansva-

ret for vedlikehold av plenen.               

 

Momentet «åpent for alminnelig ferdsel» nevnes ikke alltid, se Parkeringshus (TRR-2010-

1955). En arbeidstaker falt på is ved inngangen til et parkeringshus. Han hadde vært i et møte 

utenfor fast arbeidssted og var på vei hjem. Trygderetten problematiserer ikke om parkerings-

huset er en del av oppdragsstedets risikoområde, men avslår kravet fordi han ikke var «i ar-

beid». En annen måte å si det samme på, er at han ikke befant seg på et område som arbeids-

giveren hadde risikoen for. Praksis fra Trygderetten viser at skader på parkeringsplasser ikke 

dekkes av yrkesskadereglene når plassen er åpen for alminnelig ferdsel, se argumentasjons-

mønsteret i Ryggskade (TRR-2008-2445) og Kommunearkivar (TRR-2012-468). 

                                                 
68  NOU 1990: 20 s. 584. 
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Det er eksempler på at skader på parkeringsplasser godkjennes, selv om plassen ikke er fysisk 

avstengt for allmenheten. I Sykepleierstudent (FSN-6404) hadde skadelidte praksisperiode på 

et bo- og rehabiliteringssenter da hun skled på isen på de ansattes parkeringsplass. Spørsmålet 

var om parkeringsplassen var en del av arbeidsstedet, jf. yforsl. § 10. Plassen var anlagt for 

ansatte og besøkende til senteret. Det var tydelig markert med skilt at den var til bruk for sen-

teret, og dermed en del av senterets risikoområde. Avgjørelsen ble som en av få avsagt under 

dissens 3–2. For flertallet kunne det ikke tillegges særlig vekt at plassen ikke var inngjerdet 

eller avstengt med bom. Det ble tillagt liten vekt at det ikke var satt opp skilt med «parkering 

forbudt». Selv om beboernes pårørende kunne parkere der, fant flertallet at plassen var en del 

av arbeidsstedet. Mindretallet vektla at parkeringsplassen var åpen for alminnelig ferdsel og 

avslo kravet. Mindretallets begrunnelse samsvarer bedre med den praksis som er gjennomgått, 

som stiller strenge krav til atskillelse for å være en del av arbeidsgivers risikoområde.      

 

Flere arbeidstakere skades like utenfor det faste arbeidsstedet. Vei og fortau er ikke noe ar-

beidsgiver har ansvaret for, se Fortaushull (TRR-2008-607). En sykepleier falt på grunn av et 

hull på fortauet utenfor sykehusinngangen. Krav om yrkesskade ble avslått fordi fortauet ble 

brukt både av besøkende og ansatte. Annerledes kan det være hvis området helt eller delvis 

kun benyttes av arbeidsgivers ansatte.   

 

Så fremt arbeidet fortsetter etter ankomst til parkeringsplassen, kan resultatet bli et annet selv 

om stedet er åpent for alminnelig ferdsel. I Tannhelsesekretær (TRR-2011-2019) falt den an-

satte på en isete parkeringsplass. Krav om yrkesskade ble avslått, men i klageomgangen an-

førte sekretæren at hun var på vei til postkontoret for arbeidsgiver. Trygderetten fant det ikke 

sannsynliggjort og mente «hovedformålet med ferden … [var] å reise hjem». Sekretæren var 

dermed ikke i arbeid, men ville under en slik forutsetning fått kravet innvilget.  

 

Arbeidstaker er ikke dekket overalt på et stort bedriftsområde. Forarbeidene gir eksempel på 

en kontoransatt på Ullevål sykehus som først og fremst er dekket i bygningen vedkommende 

arbeider i.69 Arbeidsstedet må vurderes konkret for å avgjøre om allmenheten kan ferdes der. I 

Jordhaug (TRR-2006-3126) falt en sykepleier på en oppgravd haug med jord inne på syke-

husområdet. Krav om yrkesskade ble avslått. Trygderetten hadde en tredelt begrunnelse. Hun 

hadde (1) observert gravearbeidet tidligere på dagen, det var (2) et større bedriftsområde der 

allmenheten ferdes og (3) skaden oppsto et stykke borte fra hennes avdeling, og hun var på 

vei hjem. Momentene har overføringsverdi til andre saker med et stort bedriftsområde.  

 

 

                                                 
69  NOU 1990: 20 s. 584. 
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Et spørsmål er om vold mellom kollegaer dekkes av yrkesskadereglene. Forarbeidene skiller 

mellom slagsmål og regelrette overfall/angrep.70 Det er kun overfallene/angrepene som dek-

kes av begrepet «i arbeid». Ved slagsmål blir arbeidstakerne ansett for å ha beveget seg over i 

den privates sfære.71 Når sammenstøtet skjer utenfor arbeidsstedet, kan det virke irrelevant 

om det oppstår «i arbeid», se Voldsepisode (TRR-2012-839). En arbeidstaker skallet ned en 

arbeidskollega etter arbeidsdagens slutt, på en parkeringsplass åpen for alminnelig ferdsel. 

Bakgrunnen for overfallet var konflikt på arbeidsplassen. Kravet ble avslått under henvisning 

til at skadeområdet var åpent for alminnelig ferdsel.  

 

Denne innfallsvinkelen samsvarer med vanlige skader som oppstår på steder som er åpne for 

alminnelig ferdsel. Det kan imidlertid påvises en inkonsekvens sammenliknet med typetilfel-

let hevnaksjon som behandles i punkt 3.3. Når arbeidstaker skades i en hevnaksjon på vei til 

eller fra arbeidsstedet, vil vedkommende være dekket. Ansettelsesforholdet er årsaken til 

overfallet. Det er det ofte også ved vold fra en kollega, selv om det skjer utenfor stasjonært 

arbeidssted. Arbeidstaker skulle dermed vært dekket. Det er uforståelig at yrkesskadereglene 

skal dekke skader fra utenforstående tredjepersoner, men ikke fra arbeidsgivers egne ansatte. 

Ved å omfatte voldsskader fra arbeidsgivers ansatte av yrkesskadeansvaret, vil bedriftsvilkå-

rene tilpasses et arbeidsliv med mange ulikeartede risikosituasjoner, se punkt 6.2.   

 

 

3.2.3 Arbeidsgivers risikoområde ved fast arbeidssted  

Motstykket til områder åpne for alminnelig ferdsel, er i yrkesskadesammenheng områder som 

arbeidsgiver har risikoen for. Ved å kartlegge grensene for arbeidsgivers risikoområde, presi-

seres yrkesskadedekningen på reise. Temaet her er risikoområdet ved fast arbeidssted.   

 

Når arbeidstaker har kommet frem til arbeidsstedets inngangsparti, er det vanligvis innenfor 

arbeidsgivers risikoområde. I Metallrist (TRR-2001-1109) falt en kommuneansatt i trappen på 

vei inn til rådhuset når hun skulle låse seg inn. Trygderetten kom til at hun var dekket fordi 

metallristen som hun skadet seg på «naturlig er å anse som en fysisk del av bygningen». Ret-

ten vurderte også om skaden skjedde i arbeidstiden, og kom til at det å låse seg inn var «en 

aktivitet i tilknytning til arbeidet». Det ble sett på som forberedelser og var omfattet av begre-

pet arbeidstid. Metallrist-kjennelsen er et eksempel på at retten vurderer de andre bedriftsvil-

kårene, selv om arbeidstaker har ankommet arbeidsstedet. Etter Akeulykke (Rt. 2014 s. 513) er 

arbeidstaker som utgangspunkt dekket, men Metallrist-kjennelsen antyder at årsaken til opp-

holdet på arbeidsstedet må være arbeidsrelatert.    

                                                 
70  NOU 1990: 20 s. 584 og NOU 1988: 6 s. 35. 
71  Narvland 2018 s. 248. 
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En butikkansatt på et kjøpesenter kan være yrkesskadedekket når hovedinngangen til senteret 

benyttes som inngang, se Åpningsvakt (FSN-7119). En ansatt falt idet hun skulle låse seg inn 

hoveddøren til kjøpesenteret for å komme seg til postkontoret hun arbeidet på. Spørsmålet for 

Forsikringsskadenemnda var «om døren inn til kjøpesenteret kan utgjøre en avgjørende grense 

for rett til yrkesskadeerstatning etter [yforsl.] § 10». Etter nemndas syn var arbeidstaker på 

arbeidsstedet når han eller hun «står på trammen utenfor ytterdøren og er i ferd med å låse seg 

inn». Dette viser for det første at ansatte på et kjøpesenter kan være dekket utenfor lokalet 

vedkommende arbeider på. Det krever for det andre at aktiviteten er relatert til det å komme 

seg inn til arbeidsstedet, på samme måte som i Metallrist (TRR-2001-1109).  

 

I Åpningsvakt-uttalelsen måtte arbeidstakeren slå av alarmen til senteret innenfor inngangsdø-

ren fordi hovedinngangen var eneste inngang. Hvis arbeidsgiver hadde hatt egen inngang til 

sitt forretningslokale, ville ansvarsområdet antakelig vært begrenset til det. Åpningsvakt-

uttalelsen kan ikke tas til inntekt for at all ferdsel gjennom hovedinngangen innebærer at ar-

beidstakere i et senter er dekket. Ansatte som arbeider midt på dagen og ikke har oppgaver 

som å låse seg inn eller ut, vil som utgangspunkt befinne seg på områder som er åpne for al-

minnelig ferdsel når de går inn eller ut fra kjøpesenteret og til lokalet de arbeider på.   

 

En trapp som kun benyttes av arbeidsgivers ansatte vil være en del av arbeidsstedet og omfat-

tet av arbeidsgivers ansvar, se Personalinngang (TRR-2016-2404). En arbeidstaker falt i en 

trapp på vei til arbeid. Det var usikkert om skaden hadde skjedd på T-banestasjonen eller på 

vei inn til hotellet hun arbeidet på. Etter å ha funnet det bevist at skaden oppsto på vei inn til 

hotellet, skriver Trygderetten at trappen er «direkte knyttet til hotellet» og dermed «en del av 

«arbeidsstedet». Retten fant at arbeidstaker ville ha begynt å arbeide dersom hun ikke hadde 

falt og skadet seg. Dette er et eksempel på at det stilles et arbeidsrelatert krav til oppholdet på 

arbeidsstedet. Det er ikke tilstrekkelig å skades på en del av arbeidsstedet hvis arbeidstaker 

ikke skal arbeide eller har arbeidet. De øvrige bedriftsvilkårene var oppfylt. Jeg har med dette 

ikke tatt stilling til dekningsområdet for 100 prosent sykemeldte arbeidstakere som av ulike 

årsaker befinner seg innenfor arbeidsgivers risikoområde når de skades på nytt.72       

 

Enighet mellom partene om utstrekningen av arbeidsgivers risikoområde tillegges vekt, se 

Bilutlevering (TRR-2014-2205). En bilselger skulle levere ut en bil etter vanlig arbeidstid. 

Bilselgeren kjørte motorsykkel inn på arbeidsgivers område, traff en dump og krasjet inn i en 

bil nær arbeidsgivers inngangsdør. Spørsmålet var om arbeidsgiver hadde risikoen for dum-

pen. Skaden ble godkjent fordi den oppsto «inne på arbeidsgivers område». Skaden ble meldt 

                                                 
72  Se Sykemeldt (TRR-2017-76) med videre henvisninger.  
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for sent, og hadde blitt avvist dersom det ikke hadde vært enighet om at arbeidsgiveren hadde 

risikoen for dumpen. En nærmere avgrensning av parkeringsområdet ble ikke gitt.   

 

Et tilfelle som synes å utvide yrkesskadedekningen er Issvull (FinKN-2014-278). Skadelidte 

var på vei fra arbeidsgivers parkeringshus på en gangvei mot inngangen. Utenfor inngangsdø-

ren skled hun på en issvull. På veien hadde hun postet et privat brev. Finansklagenemnda vur-

derte ikke om skadestedet var åpent for alminnelig ferdsel. Nemnda la til grunn at parkerings-

huset er en del av arbeidsstedet «og da må også gangvegen … være [det]». Postleggingen av 

det private brevet endret ikke det. Uttalelsen etterlater usikkerhet om hvordan bedriftsområdet 

var organisert. Praksis fra Trygderetten viser at det ikke er en automatikk i at gangveien fra 

parkeringsplassen til inngangen er dekningsmessig når parkeringsplassen er en del av arbeids-

stedet. Det er derfor etter min mening tvilsomt om nemndas resultat er riktig.    

 

 

3.2.4 Arbeidsgivers risikoområde ved ambulerende arbeidssted 

For arbeidstakere uten fast arbeidssted, må grensene for arbeidsgivers risikoområde fastsettes 

for hvert tilfelle. Et eksempel er ansatte på båt som blir skadet under av- og påstigning og som 

ikke omfattes av en spesialdekning. Eksemplene konkretiserer fastleggelsen av grensene for 

arbeidsgivers risikoområde, og gir bidrag til tolkingen for arbeidstakere med fast arbeidssted.  

 

Når uhellet skjer umiddelbart etter at arbeidstaker forlater et sted som geografisk ligger nært 

det ambulerende arbeidsstedet, vil vedkommende kunne være dekket, se Kjørebom (TRR-

2009-70). En matros fikk kjørebommen i hodet da han forlot fergen. Skaden skjedde fordi han 

snudde seg for å gi en beskjed til sin kollega. Spørsmålet var om arbeidsstedet strakk seg 

lenger enn ombord på selve fergen. Der ville han vært dekket etter ftrl. § 13-6 tredje ledd. 

Trygderetten fremhevet at «[f]ormålet med yrkesskadedekningen tilsier at grensen går der den 

særlige risiko knyttet til det aktuelle arbeidsforhold opphører, og den alminnelige risiko over-

tar». Kjørebommen var et faremoment for en matros og dermed en «yrkesmessig risiko». 

 

I Kjørebom-kjennelsen skriver Trygderetten at «så lenge [matrosen] ble rammet av en yrkes-

messig risiko kan det ikke være avgjørende om han befant seg utenfor det ordinære arbeids-

stedet». Det er i samsvar med begrunnelsen i blant annet Metallrist (TRR-2001-1109) og Åp-

ningsvakt (FSN-7119), se punkt 3.2.3.  

 

Ansatte på en båt vil også være yrkesskadedekket hvis arbeidet utenfor båten inngår som en 

naturlig del, se Båtklargjøring (TVTRA-2012-24403). En innleid skipper skled og falt i for-

bindelse med klargjøring av båten. Tingretten tok utgangspunkt i at arbeidet ble utført på flere 

geografiske steder. Det kunne derfor ikke trekkes opp generelle grenser for utstrekningen av 

arbeidsgivers ansvarsområde. Festing og løsning av trosser, håndtering av last på bryggen og 
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lasting og lossing er aktiviteter som var «forbundet med en ikke ubetydelig risiko for å bli 

skadet». Bryggeområdet var derfor innenfor arbeidsgivers kontrollsfære. Formålet med yrkes-

skadedekningen ble også trukket frem. Båtklargjøring-dommen er et eksempel på hva som 

skal til for at arbeidsgiver har risikoen for arbeidsstedet når det ikke er fysisk avstengt.     

 

 

3.2.5 Spesielt risikoutsatt område  

Arbeidsgivers risikoområde omfatter et større område enn ellers når virksomheten er plassert 

på et sted med forhøyet risiko. Fra nyere tid kan Oslo sentrum og terrorhandlingene den 22. 

juli 2011 stå som eksempel. Trygderetten har avsagt to kjennelser om yrkesskadedekningens 

rekkevidde for arbeidstakere som var på vei hjem fra arbeidsstedet den dagen, se Torgga-

ta/Youngstorget (TRR-2013-188) og Akersgata/Keysers gate (TRR-2013-1923). Ingen av 

skadene ble godkjent som yrkesskade.   

 

I Torggata/Youngstorget (TRR-2013-188) hadde arbeidstaker gått fra Einar Gerhardsens 

plass, og var kommet til krysset Torggata/Youngstorget da bomben smalt. Retten fant at re-

gjeringskvartalet var «spesielt risikoutsatt» for terrorhandlinger og at risikoområdet for ar-

beidsgiver dermed utvides. Problemstillingen ble formulert som at skadestedet må ligge in-

nenfor «arbeidsgivers naturlige ansvars- og risikosfære». Risikosfæren måtte etter rettens syn 

begrenses til områder arbeidsgiver i forhold til «denne type risiko med rimelighet kan ha kon-

troll over». I saken ville det være regjeringskvartalets «umiddelbare omgivelser, det vil si de-

ler av Akersgata, Grubbegata, Møllergata og Høyesteretts plass». Arbeidstakeren hadde 

kommet seg så langt på hjemveien at han hadde blitt en del av allmenheten.    

 

I Akersgata/Keysers gate (TRR-2013-1923) ble uttalelsene fra Torggata/Youngstorget (TRR-

2013-188) gjentatt og tilsluttet. Arbeidstaker var på vei hjem fra regjeringskvartalet, og hadde 

kommet til krysset Akersgata/Keysers gate. Det var for langt unna for å være omfattet av «ar-

beidsgivers ansvars- og kontrollområde». Begge kjennelsene viser til rundskrivet som presise-

rer at utgangspunktet for risikovurderingen er tidspunktet før skadehendelsen.73 Risikoområ-

det for ansatte i regjeringskvartalet kan være større i dag enn før 22. juli 2011. Rundskrivet 

fikk også et eget punkt i etterkant av terrorhandlingene om hvordan vurderingene av bedrifts-

vilkårene måtte foretas. Begge kjennelsene viser aktivt til det.  

 

Avgjørelsene bygger på ftrl. § 13-6 annet ledd; ikke ftrl. § 13-6 fjerde ledd første punktum. 

Dersom «transporten … er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade», 

omfattes skadene etter ftrl. § 13-6 fjerde ledd første punktum. Bestemmelsen er lite omtalt i 

                                                 
73  R13-00-E18 kommentar til § 13-6 annet ledd. 
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forarbeidene og juridisk litteratur. Det er heller ikke for slike skader bestemmelsen opprinne-

lig er ment, se punkt 2.3.4. For å tilpasse bestemmelsen til nye skadesituasjoner, hadde det 

vært mulig å omfatte skader som disse. Det hadde også gitt rettsanvenderen et konkret vurde-

ringstema forankret i lov. På den annen side er det «transporten» og ikke arbeidsstedet som 

risikovurderingen skal vurderes opp mot.       

 

Mange områder er spesielt risikoutsatte. Fra Oslo kan sentralbanestasjonen og Stortinget nev-

nes. Begge er steder med forhøyet risiko hvor de ansatte antakelig er yrkesskadedekket på et 

større område enn selve arbeidsbygningen. Det samme gjelder bedrifter som driver en risika-

bel virksomhet. For eksempel ved sprengning og gasslekkasjer som kan føre til skade utenfor 

det som fysisk er å anse som en del av arbeidsstedet. Trygderettens to avgjørelser etter 22. juli 

2011 bidrar til å konkretisere hvordan disse vurderingene kan foretas.    

 

 

3.3 Hevnaksjon på vei mellom hjem og arbeidssted 

 

3.3.1 Problemstillingen 

På reise mellom hjem og arbeidssted kan arbeidstaker utsettes for hevnaksjoner som følge av 

ansettelsesforholdet eller hendelser som har oppstått i arbeid. Noen yrkesgrupper er mer utsatt 

for dette enn andre. Et eksempel er dørvakten på et utested som på hjemveien blir banket opp 

av berusede mennesker som ble nektet inngang. Problemstillingen er ikke direkte behandlet i 

forarbeidene til folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven. Spørsmålet er relevant fordi 

situasjonen kan utvide retten til yrkesskadedekning på reise mellom hjem og arbeidssted.    

 

 

3.3.2 Utgangspunktet etter Pågripelse (Rt. 2006 s. 1129) 

Utgangspunktet er at skader som oppstår «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» er omfattet 

av yrkesskadereglene. Det gjelder «selv om skaden ikke har sammenheng med selve arbei-

det», se Pågripelse (Rt. 2006 s. 1129, avsnitt 45).74 Saken gjaldt en arbeidstaker som ble ska-

det under pågripelse av politiet på kontoret i arbeidstiden. Spørsmålet var om arbeidstakeren 

var i arbeid under pågripelsen. Det kom Høyesterett til at han var fordi han ikke hadde brakt 

seg over i den privates sfære. Dommen er avsagt etter ftrl. § 13-6 annet ledd. Det er usikkert 

om den samme løsningen skal legges til grunn etter yforsl. § 10 i pågripelsessituasjoner.75   

 

 

                                                 
74  Kommentert i Kjønstad 2007 s. 610.  
75  Haider 2008.  
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3.3.3 Krav om sammenheng mellom hevnaksjonen og arbeidet 

Det besvares ikke i Pågripelse (Rt. 2006 s. 1129) om hevnaksjoner på reiseveien omfattes av 

yrkesskadedekningen. Retts- og forvaltningspraksis bidrar til å løse spørsmålet. To avgjørel-

ser er særlig sentrale. Det er Hevnaksjon 1 (TRR-2016-3097) og Hevnaksjon 2 (LB-2016-

162903), som springer ut av samme saksforhold. Hevnaksjon 1 er trygdesaken, mens Hevnak-

sjon 2 er erstatningssaken. En restaurantansatt hadde problemer med narkomane som brukte 

toalettene som sprøyterom, og til omsetning av narkotika. Ved ett tilfelle hadde arbeidstake-

ren låst opp døren til toalettet, og blitt møtt av en aggressiv narkoman. På vei hjem ble den 

ansatte overfalt og utsatt for vold. Det ble bevist at det var de narkomane som hadde angrepet 

ham. Spørsmålet var om skaden hadde skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».   

 

I Hevnaksjon 1 (TRR-2016-3097) vises det til NAVs rundskriv der det fremgår at forhold som 

har «tilknytning til arbeidet» er nok til å dekkes av bedriftsvilkårene.76 Trygderetten fant at 

hendelsen hadde tilstrekkelig tilknytning til arbeidet. Av Hevnaksjon 2 (LB-2016-162903) 

fremgår det at yforsl. § 10 ikke skal forstås strengt etter ordlyden. Skader som skjer «utenfor 

arbeidsplassen og utenom ordinær arbeidstid» kan omfattes dersom de har «tilstrekkelig 

sammenheng med arbeidet». Etter å ha funnet det bevist at overfallet var en reaksjon på det 

som skjedde i restauranten, var bedriftsvilkårene oppfylt.   

 

Det sentrale å vurdere er bakgrunnen for overfallet, se også Billettmaskin (TRR-2008-1132). 

En bussjåfør hadde parkert sin privatbil på arbeidsstedet, og var på vei inn til kontoret før han 

skulle ut og kjøre. På denne veien ble han angrepet av en kollega som slo han i ansiktet med 

billettmaskinen. Etter den skadedes syn skyldtes overfallet tidligere uenigheter mellom kolle-

gaene. Trygderetten opphevet underinstansens vedtak, og hjemviste den til ny behandling 

fordi det var uklart om «bakgrunnen for overfallet [var] en annen/mer sammensatt» enn tryg-

demedlemmets forklaring.   

 

Bakgrunnen for hevnaksjoner kan variere. I Balltre (FKN-2010-294) ble en bussjåfør overfalt 

på vei hjem av flere personer fra en taxi. Tidligere på kvelden hadde taxisjåføren, og bussjåfø-

ren som var kjørelærer, vært i munnhuggeri om en kjøreskoleelevs kjøring. Spørsmålet for 

Forsikringsklagenemnda var om skaden hadde «sterk tilknytning» til hendelsen oppstått i ar-

beid. Nemnda la vekt på at overfallet skjedde like etter avsluttet skift, og at rundskrivet fra 

Rikstrygdeverket åpner for dekning i slike tilfeller. Når overfallet er en direkte følge av en 

hendelse i arbeidstiden, kunne det etter nemndas syn ikke være avgjørende at eksemplene i 

rundskrivet gjaldt yrker med større risiko for angrep.   

 

                                                 
76  R13-00-E18 kommentar til § 13-6 annet ledd. 
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Praksis i sakene om hevnaksjon gir inntrykk av at det gjelder et krav om sammenheng mellom 

skadehendelsen og arbeidsforholdet. De gjennomgåtte sakene krever at det må ha vært en 

konfrontasjon eller liknende i forkant av skadehendelsen. Spørsmålet er om det er nok å være 

ansatt et sted og av den grunn bli overfalt på veien hjem. NAVs rundskriv gir eksempler på 

tilfeller uten forutgående konfrontasjon, men der overfallet skjer på grunn av arbeidets egen-

art. Rundskrivet nevner sporveisbetjenten som på vei til arbeidet blir ranet på grunn av penge-

vesken, sosionomen som blir overfalt av en klient og en butikkansatt som blir antastet på vei 

til nattsafen med dagens omsetning.77 Overfall på vei til eller fra arbeidsstedet som ikke rela-

terer seg til stillingen som arbeidstaker, virker derfor som å være unntatt fra dekning.78  

 

Dette samsvarer med ankemotpartens anførsel i Pågripelse (Rt. 2006 s. 1129, avsnitt 29). 

Høyesterett fant ikke grunnlag for å oppstille krav om tilknytning mellom skaden og arbeids-

oppgavene når skaden oppsto på arbeidsstedet i arbeidstiden. Utenfor arbeidssted og arbeids-

tid synes det likevel å gjelde et slikt krav. Det samsvarer med Gravøl (Rt. 2004 s. 487).79 I 

avsnitt 31 fremgår det at «tilknytning og nærhet til det ordinære arbeid er det viktigste krite-

rium». Praksis fra Trygderetten viser at vurderingstemaet er det samme ved hevnaksjoner.      

 

 

3.4 Arbeidsreise med overnatting 

 

3.4.1 Problemstillingen 

Noen arbeidstakere må overnatte på hotell på grunn av arbeidssituasjonen. De er yrkesskade-

dekket på den «direkte reisen fra hjemmet til overnattingsstedet og fra overnattingsstedet til 

hjemmet».80 Det følger av rundskrivet at overnatting må være «naturlig», og at det må bygge 

på en «konkret vurdering». Momenter i den vurderingen er blant annet reiseveiens lengde og 

når på døgnet arbeidet er avsluttet. Reiser mellom det midlertidige hjemmet og arbeidsstedet 

er imidlertid ikke dekningsmessig og ses på som en vanlig reise der den trafikale risikoen er 

mest fremtredende.81 Det finnes unntak fra det også, se Forretningssamtale (TRR-2001-5076) 

og de andre sakene som er omtalt i punkt 2.4. 

 

For å avgjøre om arbeidstaker er dekket på reise mellom hjem og overnattingssted, ser jeg i 

punkt 3.4.2 på hva som menes med momentet «naturlig». Hvis overnatting er naturlig, blir 

spørsmålet om skaden skjer på den «direkte reisen». Det vurderes i punkt 3.4.3.  

                                                 
77  R13-00-E18 kommentar til § 13-6 annet ledd. 
78  Sporveisansatt (TRR-2001-4122) stiller strenge krav til sammenheng.  
79  Fulgt opp i Messemat (TRR-2011-799).  
80   NOU 1990: 20 s. 584. Se også Oslotur (TRR-2004-4054).   
81  R13-00-E18 kommentar til § 13-6 annet ledd. 
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3.4.2 Overnatting må være naturlig 

Om overnatting er naturlig må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering der avstanden til 

ordinært hjem og behovet for overnatting står sentralt.  

 

På ordinære reiser mellom hjem og arbeidssted er det uten betydning for dekningsspørsmålet 

om arbeidsgiver betaler lønn og kjøretidsgodtgjørelse, se punkt 2.4. Det kan stille seg anner-

ledes hvis reiseveien er uvanlig lang, slik at det kan bli behov for overnatting. Det er et mo-

ment som ble trukket frem i Kjørelengde (TRR-1998-659). En politifullmektig ble utsatt for 

en trafikkulykke på vei hjemmefra til et rettsmøte som ledd i arbeidet. Trygderetten omtalte 

lønn og kjøretidsgodtgjørelse som «forsterkede arbeidsgivertilknytning» som ikke skulle ha 

en «ekskluderende effekt». Andre faktorer kunne bidra til å «forskyve forholdet inn i arbeids-

givers regi». Et slikt forhold var avstanden mellom hjemmet og oppmøtestedet. I saken var 

det 200 kilometer hver vei. Det fremgår av kjennelsen at: 

 

«Når reisetiden utgjør en stor del av den betalte arbeidsdag, vil det oppstå en stor innskrenkning av et 

tidsmessig normalt dekningsområde om kjøringen faller utenfor yrkesskadedekningen. Slik retten ser 

det er det en vesentlig forskjell på slike reiser og på reiser som er ment foretatt i arbeidstidens ytter-

kant.» 

     

Avgjørende for dekning er dermed hvor stor del av arbeidsdagen som går med til reise. I Kjø-

relengde-saken kunne det kanskje også vært naturlig med overnatting.82 Uttalelsen i Kjøre-

lengde-kjennelsen er fulgt opp i Forkynner (TRR-2001-1921). En forkynner ble skadet i en 

trafikkulykke på vei hjem etter endt kurs 85 kilometer hjemmefra. Reisetiden utgjorde en «be-

tydelig mindre del av arbeidsdagen» enn i Kjørelengde-kjennelsen. Det var derfor ikke natur-

lig at forkynneren overnattet, og krav om dekning ble avslått. Annerledes var det i Togreise 

(TRR-2009-539), der en 7 timers togtur hjem etter kursslutt kl. 16 gjorde overnatting naturlig. 

Trygdemedlemmet kunne ikke forventes å ta nattoget hjem kl. 23 samme dag.    

 

I avgjørelsene er det kun avstanden til hjemmet som vurderes. 200 kilometer er tilstrekkelig, 

mens 85 kilometer antakelig er for kort. Disse grensene er ikke absolutte, men gir en antyd-

ning om hva som kreves. Tidspunktet for avsluttet arbeid er også et moment i vurderingen av 

om overnatting er naturlig. Ved avsluttet arbeid sent på kvelden, vil overnatting kunne være 

naturlig selv om avstanden hjem ikke er like lang som i de omtalte sakene.  

 

3.4.3 Skaden må skje på den direkte reisen 

Begrunnelsen for at det kun er den direkte reisen som er dekningsmessig, er antakelig at det er 

ved tjenestereisen arbeidstaker påtar seg en forhøyet risiko. Ved en reiserute i egen interesse, 

                                                 
82  Samme argumentasjonsmønster i Arbeidsmulighet (TRR-2013-1902).  
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svekkes yrkesrisikoen, arbeidstakers handlefrihet blir mer fremtredende og tilknytningen til 

arbeidssituasjonen blir mindre, se Togreise (TRR-2009-539). Arbeidstaker hadde vært på kurs 

med overnatting fra torsdag til fredag kl. 16. Han valgte å ta den 7 timers lange togturen hjem 

lørdag formiddag istedenfor fredag kl. 23 som var det eneste alternativet. På jernbanestasjo-

nen i hjembyen falt han. Spørsmålet var om reisen var «direkte» fra overnattingsstedet og 

hjem. Trygderetten vektla at arbeidstakers egeninteresse med hjemreisen ikke var et «fremtre-

dende element», og at tjenestereisen gjorde overnatting nødvendig. Togreise-saken illustrerer 

at arbeidstaker har et visst spillerom med hensyn til når hjemreisen foretas.        

 

Under forutsetning om at overnatting er naturlig, se punkt 3.4.2, er spørsmålet om en endret 

reiserute kan gjøre at arbeidstaker likevel ikke er dekket på reise. Det avgjørende er om ar-

beidstaker går utenfor det spillerom vedkommende har.  

 

Reiseruten ble endret i Forsovelse (TRR-2009-1510). Arbeidstaker skulle reise hjem med fly 

kl. 7 en lørdag morgen. Han hadde forsovet seg og mistet flyet. Derfor ble reisen hjem endret, 

men det var usikkert for Trygderetten hvordan reisen ble foretatt. I alle tilfeller fant retten at 

arbeidstaker hadde kommet seg hjem ganske raskt og at reisen ikke fremsto som «uforholds-

messig tungvint». Det underliggende poenget om egeninteresse som ble vektlagt i Togreise 

(TRR-2009-539) synes å stå sentralt også for vurderingen i Forsovelse-kjennelsen.  

 

En senere hjemreise enn ved arbeidets slutt kan være økonomisk motivert fra arbeidsgiver. 

Ofte vil det være arbeidsgiver som betaler for overnattingene. Arbeidstaker kan ikke av den 

grunn unntas fra yrkesskadedekning for en skade som oppstår under reisen hjem, se Billigbil-

letter (TRR-2009-1404). Arbeidet på en konferanse ble avsluttet onsdag kveld og hjemreise 

skjedde fredag formiddag. Etter utsjekking og under påvente av drosje, ble arbeidstaker ranet 

og skadet. Hun var yrkesskadedekket fordi skaden oppsto under den direkte reisen fra hotellet 

og hjem, idet det var arbeidsgiver – ikke arbeidstaker – som hadde interesse i utsatt hjemreise.   

 

Kravet om «direkte reise» som fremgår av forarbeidene, strekker seg altså noe videre enn ord-

lyden isolert sett taler for. Trygderetten virker for å være noe liberal i sine avgjørelser om det-

te. Det er tilknytningen til det ordinære arbeidet og opprinnelig avtalt hjemreise som er det 

sentrale. En noe liberal tolking kan derfor forsvares med hensynet bak yrkesskadedekningen.   

 

Begrunnelsen for å omfatte skader på direkte reiser til et overnattingssted, er etter min mening 

den samme som kan begrunne dekning ved alminnelige reiser til første arbeids-

sted/oppdragssted, se punkt 6.2. Lengre reiser medfører en risiko som griper inn i en større del 

av arbeidshverdagen, se Kjørelengde (TRR-1998-659). Det er like fullt den trafikale risikoen 

som arbeidstaker beskyttes mot. Den er isolert sett den samme uavhengig av om reisen er kort 

eller lang. 
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4 SÆRLIG OM HJEMMEKONTOR   

 

4.1 Problemstillingen 

I dette kapittelet er problemstillingen hva som skal til for at et hjem kvalifiserer til å være et 

hjemmekontor. Problemstillingen er relevant fordi hjemmet da regnes som et arbeidssted og 

reiser mellom arbeidssteder omfattes av yrkesskadereglene.83 Forutsetningen er at reisen skjer 

mellom arbeidssteder for samme arbeidsgiver, se Elevtransport (TRR-2017-3648), der skader 

på reisen mellom to kommunale arbeidstakere ikke var dekningsmessig. Situasjonen skiller 

seg fra reise til første arbeidssted, se Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og Elektromon-

tør (Rt. 2000 s. 1028). Jeg presiserer at hjemmekontoret i sakene som gjennomgås ikke bare 

vurderes opp mot det permanente hjemmet, men også ved arbeid på hytte eller hotell.     

 

Hjemmekontor er et resultat av samfunnsutviklingen som har ført til et moderne arbeidsliv. 

Det innebærer blant annet at arbeidstaker i noen yrker har mulighet til å arbeide hjemmefra én 

eller flere dager i uken.84 Problemstillingen er svært praktisk og aktuell, men lovgiver har ikke 

ønsket å gi nærmere presiseringer i loven. Hjemmekontor har vært et tema i alle fall siden 

tidlig 1970-tall.85 Trygderetten har flere ganger uttalt at det er behov for lovregulering.86 Det 

er imidlertid et politisk ønske om at disse spørsmålene finner sin løsning i praksis.87 Ved å se 

avgjørelsene i sammenheng, vil det være mulig å trekke frem gjennomgående argumenta-

sjonslinjer. Det kan bidra til å gjøre de rettslige vurderingene enklere, og å fastslå en terskel.  

 

 

4.2 Gjennomgående argumentasjonslinjer 

Praksis viser at terskelen er høy for å anse noe som et hjemmekontor. Det foretas en helhets-

vurdering der hovedproblemstillingen er om det er naturlig og nødvendig ut fra arbeidets art 

å arbeide hjemmefra. Gjennomgående vurderingstemaer er om hjemmekontoret er formalisert 

i en avtale med arbeidsgiver eller om arbeidet i hjemmet er praktisk begrunnet. Formålet med 

yrkesskadereglene blir også trukket frem. Begrunnelsen for at jeg ikke behandler formålsbe-

traktninger før i punkt 4.2.4, er at Trygderetten ofte vurderer dette i den avsluttende vurde-

ringen i sine kjennelser.88 Den videre fremstillingen behandler innholdet av disse momentene. 

Av de avgjørelsene jeg har gjennomgått, har hjemmekontor blitt godkjent i 4 av 16 saker.  

                                                 
83  NOU 1990: 20 s. 584.  
84  NOU 2016: 1 s. 108–109.  
85  Hjemmesykepleier (TRR-1973-1183), inntatt i Kjønstad 1989 s. 43–47.    
86  Leveransesjef (TRR-1999-3756), Hundeangrep (TRR-2005-171), Avslutningstale (TRR-2009-73), Veiled-

ningsoppdrag (TRR-2010-950), Produksjonsbesøk 1 (TRR-2013-2005) og Sykkelvelt (TRR-2017-356). 
87  Prop. 193 L (2012–2013) s. 50. 
88  Se for eksempel Veiledningsoppdrag (TRR-2010-950). 
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Den grunnleggende avgjørelsen om dette er Leveransesjef (TRR-1999-3756). En arbeidstaker 

ble utsatt for en trafikkulykke på vei hjem til det som angivelig var et hjemmekontor. Trygde-

retten var satt med fem medlemmer, og kjennelsen har virket mønsterdannende for senere 

praksis. Trygderetten fremhevet at spørsmålet ikke var lovregulert, og det måtte være opp til 

lovgiver å avgjøre dekning i dette tilfellet. I lys av høyesterettsdommene fra 2000 var det av-

gjørende for Trygderetten hva det «dominerende formål[et]» med bilkjøringen var. Siden det 

var å utføre vanlige hjemmeaktiviteter i hjemmet – ikke oppgaver for arbeidsgiver – ble krav 

om yrkesskadedekning avslått. Leveransesjef-kjennelsen er fastholdt og videreført i en rekke 

nye avgjørelser.  

 

 

4.2.1 Nødvendig og naturlig ut fra arbeidets art  

Dette overordnede vurderingstemaet har utviklet seg over tid og gjennom flere avgjørelser. 

Det ledet frem til Avslutningstale (TRR-2009-73), der en lærer ble skadet på sykkel på vei fra 

skolen til hjemmet. Han skulle forberede avslutningstalen som skulle holdes på skolen samme 

dag. Trygderetten oppsummerer rettstilstanden slik:  

 

«Slik retten i foreliggande sak forstår praksis frå tida etter ankesak TRR-1999-3756 [Leveransesjef], er 

utgangspunktet at ein ved arbeid på heimekontor, eller under reise mellom slikt kontor og ordinær ar-

beidsstad, er utanfor området for folketrygda si yrkesskadedekning. For dekning er det eit minstekrav at 

arbeid i heimen er [1] naturleg og nødvendig ut frå arbeidet sin art, og [2] dette kriteriet er relativt 

strengt. Det er med andre ord ikkje tilstrekkeleg at arbeidstakaren sjølv velger å arbeide frå heimen av 

praktiske grunnar. Vidare, dersom skadehendinga medførte at vedkommande ikkje kunne arbeide heime 

den aktuelle dagen, må det [3] sannsynleggjerast at han eller ho faktisk ville gjort det dersom skaden 

ikkje hadde oppstått.»89   

 

Klammeparentesene er satt inn av meg. Det oppstilles et minstekrav om at arbeidet i hjemmet 

må være naturlig og nødvendig ut fra arbeidets art. Kriteriet er relativt strengt. I subsumsjonen 

vektlegges det at talen kunne arbeides med på skolen. Trygdemedlemmet ble ikke hørt med at 

støynivået på lærerrommet gjorde konsentrasjonsarbeid umulig. At arbeid av praktiske årsaker 

ble gjort hjemmefra var uten betydning. Det nærmere innholdet av minstekravet naturlig og 

nødvendig ut fra arbeidets art, må fastlegges med utgangspunkt i andre avgjørelser.   

 

Det kan være forhold ved arbeidet som gjør at andre ikke kan vite om det, se Rederiinspektør 

(TRR-2002-2508). En rederiinspektør arbeidet i England og ble påkjørt på reise fra bygge-

plassen til hjemmet. Han måtte sende konfidensiell informasjon som oppdragsgiveren i Eng-

land ikke kunne bli kjent med. Arbeidsdagen var ikke avsluttet før de nødvendige gjøremål i 

leiligheten var gjort. I tillegg fulgte han opp prosjekter i Finland og Østerrike fra sin leilighet. 

Trygderetten fant derfor at arbeidet fra hjemmekontoret var nødvendig.  

                                                 
89  Gjentatt og tilsluttet i Veiledningsoppdrag (TRR-2010-950), og senest i Sykkelvelt (TRR-2017-356). 
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Motsetningen til at arbeid hjemmefra er nødvendig, er at arbeidet kan utføres fra et annet ar-

beidssted. Det har blitt vektlagt i flere avgjørelser. I Leveransesjef (TRR-1999-3756) hadde 

den skadelidte tilgang til kontorfunksjoner andre steder, og krav om yrkesskade ble avslått. I 

Posthenting (TRR-2006-1808) ble yrkesskade godkjent fordi skadelidte ikke hadde kontor et 

annet sted. Saken gjaldt en mann som skadet seg i trappen hjemme da han hentet posten.   

 

Andre arbeidstakere har mulighet til å utføre arbeid fra et fast arbeidssted. En kaféleder kan 

for eksempel lese dokumenter, føre regnskap og foreta bestillinger i kaféen, se Kaféleder 

(TRR-2010-1298). Ved besøk hos samarbeidende selskaper i utlandet, vil det være mulig å 

arbeide fra produksjonslokalene, se Produksjonsbesøk 1 (TRR-2013-2005). Tilsvarende syns-

punkt følger av Usynlig trappetrinn (TRR-2015-1926), der det også fremgår at det ikke kan 

stilles like strenge krav ved hotellopphold i utlandet. Ved mer omfattende arbeid på hotell-

rommet, kan arbeidstaker likevel være dekket.  

 

Hvis arbeidet kan utføres flere steder, øker beviskravet for at det må foretas hjemmefra, se 

Hundeangrep (TRR-2005-171). Arbeidstakeren ble angrepet av hund på vei til hjemmet, der 

han skulle arbeide fra en datamaskin. I kjennelsen oppstilles et skjerpet beviskrav om at det 

må «spesielt klare holdepunkter» til for at arbeidets art gjør det naturlig og nødvendig med 

hjemmekontor, spesielt når det er «praktiske muligheter» for å gjøre arbeidet «nærmest hvor 

som helst».90 En streng tolking av dette fører til at hjemmekontor sjelden godkjennes.  

 

Noen arbeidstakere har ikke et fast arbeidssted. Arbeid hjemmefra vil da i seg selv kunne 

være tilstrekkelig, se Fakturalevering (TRR-2004-3370). En lastebilsjåfør ble skadet på vei til 

sin arbeidsgiver for å levere fakturaer, noe som var pålagt. Arbeidsgiver hadde ikke et fysisk 

arbeidssted, annet enn sitt hjem. Lastebilsjåføren måtte derfor foreta faktureringsarbeidet 

hjemmefra. Reisen ble sett på som fullføring av et arbeidsoppdrag og skaden ble godkjent 

som yrkesskade. Fakturalevering-kjennelsen stiller ikke ytterligere krav til hjemmet. Hvor i 

hjemmet faktureringsarbeidet foregikk var uten betydning. I de sakene der hjemmekontor har 

blitt godkjent, har en del av hjemmet vært atskilt til det, se Rederiinspektør (TRR-2002-2508) 

og Posthenting (TRR-2006-1808). Det kan tyde på at kravet om atskillelse fra hjemmet er 

relativt. Jo mer nødvendig det er å arbeide hjemmefra, jo lempeligere er kravene til atskillelse.  

 

Arbeidstaker må sannsynliggjøre at vedkommende ville arbeidet i hjemmet dersom skaden 

ikke hadde oppstått. Dette innebærer at det må foretas en individuell vurdering av hver skade i 

lys av forholdene på skadedagen. I Produksjonsbesøk 1 (TRR-2013-2005) formuleres dette 

som at arbeidet må ha vært «naturlig og nødvendig ut i fra arbeidets art der og da» (kursive-

                                                 
90  Se også Backer 2015 s. 306–309. 
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ring i original), og «den aktuelle dagen» i Sykkelvelt (TRR-2017-356). Det samsvarer med 

Avslutningstale (TRR-2009-73), se siste setning i avsnittet som er satt inn ovenfor.  

 

Ved å knytte vurderingen til arbeidets art, foretas det en ytterligere avgrensning av ansvaret. 

Hva som er nødvendig er relativt for ulike yrkesgrupper og innad i samme yrkesgruppe. Ar-

beidets art i en dagligvareforretning vil for eksempel ikke gjøre det nødvendig for en butikk-

medarbeider å ha et hjemmekontor. I den yrkesgruppen foregår arbeidet på arbeidsstedet ved 

å betjene kunder og nødvendig arbeid i den forbindelse. Annerledes er det for butikksjefen 

med administrativt ansvar. I noen tilfeller kan lederansvaret gjøre det nødvendig å arbeide 

hjemmefra, for eksempel ved håndtering av akutt sykdom og henvendelser fra ansatte.  

 

Innholdet av vilkåret naturlig er uklart. Selv om det stilles opp som et tilleggsvilkår, er mitt 

inntrykk at det ikke har selvstendig betydning ved siden av vilkåret om nødvendighet. Ingen 

av avgjørelsene i utvalget tar opp spørsmålet. Min hypotese er at naturlig-vilkåret bidrar til å 

avgrense ansvaret mot saker der yrkesskadedekning vil være unaturlig. For eksempel ekstra-

ordinære situasjoner der hjemmekontor er nødvendig, men for fjernt til at det skal dekkes av 

yrkesskadereglene. Vilkåret kan sammenliknes med den alminnelige erstatningsrettens ade-

kvanslære, som bidrar til å avgrense tapet mot fjerne og avledede tap.91 Både adekvanslæren 

og naturlig-vilkåret avgrenser ansvaret mot tap og skader som ligger på siden av hva som er 

beskyttelsesverdig.     

 

 

4.2.2 Formalisert ordning med hjemmekontor  

Når hjemmekontor er avtalt og formalisert i en skriftlig avtale, taler det for hjemmekontor. En 

avtale pålegger ofte arbeidstaker å arbeide hjemmefra. Arbeidsplikt i hjemmet må ikke nød-

vendigvis ha kommet til uttrykk i en skriftlig avtale. På den annen side er ikke muntlig avtale 

om hjemmekontor alltid tilstrekkelig, se Søppelcontainer (FinKN-2017-779). Skadelidte had-

de hjemmekontor på hytta og skled på isen på vei ut med søppel. Det var flere årsaker til at 

kravet ble avslått, men det ble påpekt at ordningen ikke var formalisert.   

 

Det ble lagt avgjørende vekt på at arbeidstaker hadde et integrert hjemmekontor som var be-

kreftet tilrettelagt av arbeidsgiver i Parkeringsbillett (TRR-2016-2977). En ansatt på en skole 

ble påkjørt i et veikryss på vei fra sitt feriested til skolen. Mens hun strakte seg frem etter en 

parkeringsbillett på dashbordet, kjørte en annen bil inn i henne. Den ansatte hadde en leders-

tilling og på grunn av sykdom hadde hun fått innvilget tilrettelegging av arbeidsgiver ved 

                                                 
91  Kjelland 2016 s. 282 med videre henvisninger.  
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blant annet å arbeide hjemmefra. Det hadde hun gjort på morgenen den dagen skadehendelsen 

skjedde. Trygderetten godkjente under tvil skaden som en yrkesskade.92 

 

Arbeidstid og arbeidssted er vanligvis fastsatt i arbeidsavtalen. Er det ikke det, kan det tale 

mot at hjemmekontor er akseptert av arbeidsgiver. At hjemmekontor ikke var avtalt, ble brukt 

som avslagsgrunn i Hundeandgrep (TRR-2005-171). Arbeidstiden var heller ikke presist ang-

itt i arbeidsavtalen. Avtalt var det heller ikke i Kaféleder (TRR-2010-1298). På den annen 

side kan fast rutine med hjemmekontor være tilstrekkelig, se Fakturalevering (TRR-2004-

3370). Den enkelte sjåfør foretok vanligvis faktureringsarbeidet hjemmefra. Tilsvarende i 

Veiledningsoppdrag (TRR-2010-950). En sosionom hadde rutine med å forberede veiled-

ningsoppdrag hjemme før avreise til sykehuset. Selv om det ikke forelå en formell avtale om 

hjemmekontor, var det en omstendighet som arbeidsgiver antageligvis var kjent med. Skaden 

ble ikke godkjent som yrkesskade, men det var fordi arbeidet i hjemmet ikke var nødvendig 

og formålet med yrkesskadedekningen talte mot.  

 

Hvem som betaler for hjemmekontoret, er også av betydning. Når arbeidsgiver dekker kost-

nadene ved hjemmekontor, er det vektige momenter for at ordningen er formalisert, se Rederi-

inspektør (TRR-2002-2508).  

 

Den formaliserte ordningen må vurderes i lys av om arbeidet hjemmefra er nødvendig og na-

turlig. Gjennomgangen av trygderetts- og nemndspraksis viser at det ikke kreves en formali-

sert ordning hvis arbeidet i hjemmet er nødvendig. Er ikke arbeidet i hjemmet nødvendig, vil 

det på en annen side ikke være tilstrekkelig at ordningen er formalisert. Momentet synes å ha 

liten selvstendig betydning.    

 

Arbeids- og sosialdepartementet er gitt kompetanse til å regulere arbeidsmiljølovens (aml.) 

anvendelsesområde ved arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem, jf. aml. § 1-5. Det er 

gjort i forskrift, som i § 2 oppstiller krav til innholdet av en skriftlig avtale om hjemmear-

beid.93 Etter bestemmelsen skal blant annet omfanget av og arbeidstiden for hjemmearbeidet 

avtales skriftlig, i tillegg til eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.94 Det må skilles mel-

lom hvilken rett og plikt arbeidstaker har til å arbeide hjemmefra, og når vedkommende i så 

fall er yrkesskadedekket. Som gjennomgangen av forvaltningspraksis viser, stilles det ikke 

like strenge krav som i forskriften for å være yrkesskadedekket. Momentene i forskriften kan 

likevel være illustrerende for den vurderingen som må foretas ved yrkesskade.    

       

                                                 
92  Omtalt i Narvland 2018 s. 253–254. 
93  Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.   
94  Nærmere utdypet i Dege 2009 s. 49 og s. 119–120. 
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4.2.3 Arbeid i hjemmet av praktiske årsaker  

Praktiske årsaker er ikke nok til å begrunne hjemmekontor. Selvvalgte gjennomganger av 

jobbrelaterte e-poster i hjemmet kan «ikke i seg selv gi grunnlag for å godta yrkesskadedek-

ning», se Leveransesjef (TRR-1999-3756).95  

 

Hektiske småbarnsforeldre kan ikke foreta forberedelser i hjemmet og regne med å være yr-

kesskadedekket på reise, se Møtevirksomhet (TRR-2012-1654). Barnas mor skulle i et møte, 

og for å rekke å levere barna på skolen, valgte hun å forberede seg hjemme. Begrunnelsen for 

avslaget er kort, men kjennelsen viser at forberedelsene ikke var nok. 

 

På jobbreiser i inn- og utland er arbeidstakers bosted et midlertidig hjem. Som oftest vil det 

være et hotell. Forberedelser som foretas derfra er ofte begrunnet med praktiske hensyn, se 

Produksjonsbesøk 2 (TRR-2014-2781). At arbeidstakeren hadde utført noe arbeid via hotellets 

internett var uten betydning. En annen ting er om arbeidet fra hotellet er nødvendig. Da vil det 

som hovedregel godtas, se punkt 4.2.1.  

 

I Sykkelvelt (TRR-2017-356) brukes praktiske hensyn som et tilsynelatende vektig argument 

for å nekte godkjenning. Trygderetten mente det ikke var nødvendige – «[s]narere … praktis-

ke hensyn» – som begrunnet oppstarten i hjemmet. Avgjørelsen viser at det er et moment som 

vurderes og tillegges relativt stor vekt.  

 

 

4.2.4 Formålet med yrkesskadereglene  

Som følge av manglende lovregulering og sparsomme retningslinjer, begrunnes avslagene 

ofte med yrkesskadereglenes formål.96 Det er å gi «særfordeler» utover folketrygdens ordinæ-

re stønadssystem som følge av den særlige risikoen som arbeidstakere utsettes for ved å tre 

inn i et arbeidsforhold, jf. ftrl. § 13-1. Hovedbegrunnelsen for å nekte yrkesskadedekning på 

reise til og fra arbeidsstedet, er at risikoen som arbeidstaker utsettes for i trafikken ikke er 

arbeidsgivers ansvar. På reise mellom to arbeidssteder gjelder derimot yrkesskadedekningen 

fordi arbeidsgiver er nærmere til å bære risikoen reising i arbeidet fører med seg.  

 

Arbeidet som foretas i hjemmet vil ofte ikke medføre en større risiko enn i dagliglivet ellers, 

se Veiledningsoppdrag (TRR-2010-950). Veilederen hadde forberedt seg hjemme noen timer i 

forkant av oppdraget. Trygderetten avslo kravet om yrkesskadedekning under henvisning til at 

reglene kun skal kompensere for den merrisikoen som arbeidstaker utsettes for i arbeid.     

                                                 
95  Liknende argumentasjon i Aktuar (TRR-2003-2471).   
96  Se om «[l]ovformålets gjennomslagskraft» i Andenæs 2009 s. 54.  
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Skaden må ha sammenheng med en særlig risiko som arbeidstakeren er utsatt for, se Usynlig 

trappetrinn (TRR-2015-1926). Arbeidstakeren falt på vei inn til hotellrommet på grunn av 

manglende belysning i inngangen. Skaden var ikke direkte knyttet til arbeidet som skulle fore-

tas på hotellrommet, og kravet ble avslått.  

 

Hvis reisen er av privat karakter og ligger på siden av det yrkesskadedekningen har til formål 

å omfatte, avslås kravet, se Sykkelvelt (TRR-2017-356). Arbeidstaker ble skadet på sitt eget 

kjøretøy og skaden var av privat karakter etter time hos fysioterapeut på vei til fast arbeids-

sted. Trygderetten påpekte at tilfellet «klart faller utenfor det formålet som folketrygdens yr-

kesskadeordning er ment for». 

 

Etter min mening er praksis inkonsekvent. Formålsbetraktninger brukes for å avslå krav om 

yrkesskadedekning på reise når arbeidstakeren angivelig har hatt et hjemmekontor. Formålet 

med yrkesskadereglene brukes forskjellig og tillegges ulik vekt. Noen steder knyttes vurde-

ringen til hvilke forberedelser i hjemmet som fører til større risiko enn hva som er vanlig i 

dagliglivet. Kun ved slike kvalifiserte forberedelser skal det gis dekning på reiseveien. Med 

slik argumentasjon trekkes det en snever grense for godkjenning av hjemmekontor. Sjelden er 

arbeidsrelaterte forberedelser i hjemmet forbundet med stor risiko. Begrunnelsen for å godta 

reiser mellom arbeidssteder som dekningsmessig, er at arbeidsgiver har påtatt seg risikoen ved 

ferdsel mellom to arbeidssteder. Ved å stille krav til risikoen ved arbeidstakers aktivitet i 

hjemmet, blir arbeidsgivers ansvarsområde vesentlig innsnevret.  

 

Reisen mellom hjemmet og arbeidsstedet innebærer sjelden en særlig risiko som skyldes ar-

beidet. Som oftest er det trafikken som utgjør risikoen. Innvilgelse eller avslag på krav om 

yrkesskadedekning på grunn av formålet med yrkesskadereglene, vil derfor være en enkel 

oppgave. Yrkesskadereglene er utformet med tanke på tradisjonelle ulykker som oppstår på 

arbeidsstedet, slik som skader på bedriftsområdet. Da medfører arbeidet en forhøyet risiko. 

Slik er det vanligvis ikke på reise mellom hjem og arbeidssted. Formålsbetraktninger kan der-

for ikke brukes som et argument mot dekning på reise, når det aksepteres at reiser mellom 

arbeidssteder er dekningsmessig.  
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4.3 Deloppsummering av kapittel 3 og 4  

Gjennom typetilfellene har jeg forsøkt å belyse i hvilke tilfeller arbeidstaker er yrkesskade-

dekket på reise mellom hjem og arbeidssted. Rettskildebildet er nyansert og presisert i lys av 

Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028).  

 

For det første er arbeidstaker yrkesskadedekket på reise når arbeidet er påbegynt eller skal 

fortsettes i hjemmet, og arbeid hjemmefra er naturlig og nødvendig ut fra arbeidets art, se Av-

slutningstale (TRR-2009-73). Gjennomgående vurderingstemaer er graden av formalisering, 

om praktiske hensyn begrunner hjemmearbeidet, og om formålet med yrkesskadereglene til-

sier dekning. Atskillelse fra resten av hjemmet er et moment, men synes ikke å være et abso-

lutt krav, se Fakturalevering (TRR-2004-3370). I andre godkjente saker om hjemmekontor 

har det imidlertid vært atskilt fra resten av hjemmet, se Rederiinspektør (TRR-2002-2508) og 

Posthenting (TRR-2006-1808). Det taler for at det er sentralt å vurdere.97 På den annen side 

har manglende atskillelse ikke vært fremtredende i begrunnelsen for avslag i andre saker.  

 

Min analyse viser at praksis fra Trygderetten om hjemmekontor er fast og konsistent. Det er 

de samme momentene som vurderes i nesten alle sakene. Derfor må praksis kunne tillegges en 

viss vekt. Særlig gjelder det når lovgiver bevisst ikke ønsker å gi lovregler for vurderingen. 

Hjemmekontor har blitt godkjent i 4 av 16 saker. Det virker som at det skal en del til for å 

oppfylle vilkårene. Avgjørelsesgrunnlaget er ikke særlig omfattende. Det er derfor usikkert 

om utvalget gir et korrekt bilde av hvordan sakene løses lavere i forvaltningssystemet og uten-

for rettssystemet. Det kan også være grunn til å tro at mange krav ikke fremsettes som følge 

av manglende kunnskap om yrkesskadereglene.98  

 

For det andre er arbeidstaker dekket når skadehendelsen oppstår på parkeringsplassen eller på 

vei derfra til det faste arbeidsstedet. Vurderingstemaet er om området er åpent for alminnelig 

ferdsel, se Ubalanse (TRR-2006-2007). Praksis fra både Trygderetten og Finansklagenemnda 

er fast og konsistent når det gjelder dette vurderingstemaet. Den må derfor tillegges forholds-

vis stor vekt. Arbeidsgiver svarer kun for skader som oppstår innenfor bedriftens risikoområ-

de, men skaden må ha sammenheng med eller tilknytning til arbeidet. Det er ikke tilstrekkelig 

«å vera til stades der lynet slår ned».99 

 

For det tredje kan arbeidstaker være dekket ved skader på grunn av fysiske angrep. På reisen 

mellom hjem og arbeidssted er arbeidstaker dekket ved hevnaksjoner fra tredjepersoner når 

                                                 
97  Slik også Skårberg og Reusch 2003 s. 45 og 47.  
98  Se for eksempel Hevnaksjon 2 (LB-2016-162903) der kravet ble meldt åtte år etter hendelsen. Skadelidte ble 

først oppmerksom på muligheten for å melde skaden som yrkesskade etter samtale med advokat.  
99  Narvland 2018 s. 251.  
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Skadet på arbeidsgivers risikoområde 
ved arbeidsrelatert opphold

Skadet på sted åpent 
for alminnelig ferdsel

Skadet på veien etter/før 
arbeid på hjemmekontor, på 
vei til/fra annet arbeidssted 

Skadet i hevnaksjon fra tredjepersoner 
på vei mellom hjem og arbeidssted

Skadet etter overfall av 
kollega utenfor arbeidsgivers 

risikoområde

Skadet på vei til/fra 
overnattingssted og 

fast bosted

Skadet under en 
tradisjonell reisesak

det er tilknytning mellom arbeidet og overfallet, se Hevnaksjon 1 (TRR-2016-3097) og Hevn-

aksjon 2 (LB-2016-162903). Ved overfall av kollegaer utenfor arbeidsgivers risikoområde, 

viser en sparsommelig praksis at arbeidstaker ikke er dekket, selv når overfallet skyldes 

uenigheter i tilknytning til arbeidet, se Voldsepisode (TRR-2012-839). På dette punktet kan 

ikke praksis anses for å være fast og konsistent. Det er for få avgjørelser til det. Det er vanske-

lig å forstå hvorfor yrkesskadedekningen skal omfatte overfall fra tredjepersoner og ikke 

overfall fra arbeidsgivers egne ansatte, når begge forholdene har tilknytning til arbeidet.       

 

For det fjerde vil arbeidstaker være dekket på vei mellom hjem og overnattingssted når arbei-

dets art gjør overnatting nødvendig. Forutsetningen er at overnatting er naturlig, og at skaden 

skjer på den direkte reisen. Også her viser mitt analysegrunnlag at praksis er fast og konsistent 

om vurderingstemaene, selv om det nærmere innholdet må presiseres.   

 

Grensene for yrkesskadedekningen kan illustreres ved hjelp av en oppsummerende figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Deloppsummering  

 

Figuren viser dekningsmessige skadesituasjoner innerst i grønt, grenseområdet lenger ut i 

oransje og ikke-dekningsmessige skadesituasjoner ytterst i rødt. En fare ved å lage oppsum-

merende figurer er at nyanser forsvinner. Det gjelder også for denne figuren. Den må derfor 

ses i sammenheng med resten av oppgaven. Jeg har for eksempel i figuren plassert «skadet på 

sted åpent for alminnelig ferdsel» som en ikke-dekningsmessig situasjon. Det gjelder imidler-

tid ikke for alle typetilfellene. Flere av situasjonene kunne vært plassert i sirkelen som er 

oransje. Når det ikke er gjort, er det for å synliggjøre skillet mellom dekningsområdet for uli-

ke skadesituasjoner. Poenget med en visualisering hadde blitt borte om figuren skulle fanget 

opp alle betingelsene for dekning for hvert typetilfelle. 
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5 KOMPARATIVT PERSPEKTIV  

 

5.1 Analyseopplegget 

Nasjonal rett forstås bedre når den ses i sammenheng med andre lands rett. Fremmed rett kan 

fungere som en idékilde.100 I dette kapittelet sammenlikner jeg yrkesskadereglene, bedrifts-

villkårene og dekningsområdet på reiseveien med reguleringene i Sverige og Danmark. Lan-

dene er valgt ut fordi de geografisk ligger oss nærmest, og fordi vi har en felles historie. Sam-

funnene har mange likhetstrekk, og vi bygger våre rettssystem på flere av de samme verdiene. 

Etter å ha gjennomgått reguleringene i Sverige og Danmark i punkt 5.2 og 5.3, sammenlikner 

jeg utvalgte situasjoner med norsk rett i punkt 5.4. 

 

 

5.2 Sverige 

Sverige følger i likhet med Norge et tosporet system for yrkesskader. «Försäkringskassan» 

tilsvarer den norske folketrygden, og administrerer yrkesskadene som er en del av social-

försäkringen, jf. Socialförsäkringsbalk (2010:110) (SFB) kapittel 2 § 2. For å få dekket tapet 

som ikke omfattes av SFB, kan arbeidstaker kreve dekning fra Trygghetsförsäkring vid ar-

betsskada (TFA). Det er en kollektiv avtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjo-

ner. TFA er en forsikringsordning, og dekning forutsetter at arbeidsgiver har tegnet forsik-

ringen. Arbeidstakere i statlig og kommunal sektor er dekket av egne forsikringsavtaler. Der-

som arbeidsgiver ikke har tegnet kollektiv forsikringsavtale, er det mulig for arbeidstaker å 

gjøre det selv.101 Ved trafikkulykker er TFA subsidiær i forhold til trafikkforsikringen.102 

Gjennomgangen her bygger på SFB og TFA.   

 

Generelle bestemmelser om yrkesskade er inntatt i SFB kapittel 39. «Med arbetsskada avses 

en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet», jf. § 3 første punktum. 

Tilsvarende formulering er inntatt i de kollektive forsikringsavtalene. Dette gir uttrykk for det 

som i Norge omtales som bedriftsvilkårene. Det kreves sammenheng mellom skaden og ar-

beidet, men loven nevner kun «i arbetet». Innholdet må derfor presiseres. 

 

Dekningsområdet på reiseveien er særskilt regulert i SFB kapittel 39 § 7. Bestemmelsen har 

følgende ordlyd: «Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbe-

tet, om färden föranleddes av och stod i nära samband med arbetet.» Til forskjell fra yrkes-

skadedekningen i Norge, godkjennes skader på reiseveien til og fra arbeidsstedet. Forutset-

                                                 
100  Kjelland 2008 s. 36.  
101  Hellner og Radetzki 2014 s. 63.  
102  Randquist, Granlund, Olofsson mfl. 2013 s. 136. 
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ningen er at reisen var (1) foranlediget av arbeidet og (2) sto i nær sammenheng med arbeidet. 

Vilkårene er ikke strenge, og reisen anses påbegynt og avsluttet når arbeidstakeren har passert 

utgangsdøren i hjemmet. Arbeidstaker er imidlertid ikke dekket hvis reisen avviker fra den 

ordinære reiseveien eller det blir foretatt private gjøremål under reisen. Når skaden skjer i 

forbindelse med samkjøring eller kortere opphold, kan den likevel godkjennes.103  

 

 

5.3 Danmark 

Danmark følger også et tosporet system ved kompensasjon etter en yrkesskade. Til forskjell 

fra Norge og Sverige, er ikke yrkesskadene spesialregulert i en offentlig trygdelov. Arbeids-

giver må tegne en lovpålagt forsikring, jf. Lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017 om 

arbejdsskadesikring (ASL) § 1 første ledd. Ansvaret er objektivt, og det ligger et «socialt be-

skyttelseshensyn» bak loven.104 Tap som ikke dekkes av ASL, kan kreves erstattet etter Lov-

bekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018 om erstatningsansvar (EAL). Et slikt krav forut-

setter en ansvarlig skadevolder, jf. EAL § 1 første ledd. Tap som erstattes av forsikringsdek-

ningen går til fradrag ved utmåling av erstatning etter EAL, jf. EAL § 77 annet punktum. ASL 

er dermed det «primære erstatningssystem» ved yrkesskader.105 

 

I Danmark tar et offentlig organ stilling til medisinske spørsmål, blant annet ved yrkesskader. 

Retslægerådet og dets virksomhet er regulert i Lov nr. 60 af 25. mars 1961 om retslægerådet. 

Rådet skal avgi «lægevidenskabelige og farmaceutiske» uttalelser til offentlige myndigheter, 

jf. § 1 første punktum. Uttalelsene vil som regel gi bidrag til kartleggingen av årsakssammen-

heng mellom den arbeidsrelaterte skadehendelsen og tapet. Avgjørelser etter ASL treffes i 

førsteinstans av «Arbejdsmarkedets Erhvervssikring», jf. ASL § 40 første ledd. De er ikke 

bundet av uttalelser fra Retslægerådet, men de inngår i bevisbedømmelsen. Avgjørelsen kan 

klages inn for Ankestyrelsen, som er den danske parallellen til Trygderetten, jf. § ASL § 44.    

 

Med arbeidsskade forstås «ulykke … og erhvervssygdom … der er en følge af arbejdet eller 

de forhold, det er foregået under», jf. ASL. § 5. I likhet med de norske bedriftsvilkårene og 

den svenske reguleringen, kreves det en tilknytning mellom skaden og arbeidet. «Beskæftigel-

sesministeren» er gitt kompetanse til å gi bestemmelser om ASLs dekningsområde «under 

befordring til og fra arbejde», jf. ASL § 4 tredje ledd. Det er gjort i Bekendtgørelse nr. 1606 

af 9. desember 2016 om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde (AUB).  

                                                 
103  Carlsson 2008 s. 213–214. Uttalelsen er til den tidligere loven Lag (1962:381) om allmän försäkring (2:1 1 

st 1), men ordlyden er tilnærmet lik SFB kapittel 39 § 2. Uttalelsene har derfor relevans i dag også.  
104  Baade og Pramming 2017 s. 16.  
105  von Eyben og Isager 2011 s. 384.  
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Hovedregelen er at reise til og fra fast eller midlertidig arbeidssted ikke er dekket, jf. AUB § 1 

første ledd. Unntakene følger av AUB §§ 3 og 4, men de er ikke uttømmende.   

 

Reisen mellom arbeidet og hjemmet er dekket dersom den etter en konkret vurdering er et 

«led i arbejdet» eller er «i virksomhedens interesse». Det gjelder selv om reisen foregår i et 

kjøretøy som er «stillet til rådighed af arbejdsgiveren», jf. AUB § 3 første ledd, første og an-

net punktum. I AUB § 3 første ledd tredje punktum, er det i nummer 1–3 gitt retningslinjer for 

om reisen skjer i «virksomhedens interesse». Det er (1) om arbeidsgiveren har en «økonomisk 

gevinst ud af den måde, befordringen er tilrettelagt på», (2) om arbeidsgiveren «tilrettelægger 

og råder over selve befordringen» og (3) om arbeidstakeren har med seg «reservedele, verktøj 

eller andre arbejdsredskaber, som tilhører arbejdsgiveren». Nummer 3 omfatter også skader 

som får et større omfang enn ellers på grunn av arbeidsredskapene, jf. AUB § 3 annet ledd.  

 

I AUB § 4 er det listet opp fem situasjoner hvor arbeidstaker er dekket av ASL på reise. Be-

stemmelsen er ikke uttømmende, jf. bokstavene «bl.a.». På norsk og i sammenfattet form kan 

situasjonene gjengis slik: Arbeidstaker er dekket på reise til og fra arbeidsstedet (1) i den pe-

rioden det utføres arbeid for arbeidsgiver under reisen og det utgjør et avvik fra den vanlige 

reiseruten, (2) ved oppmøte utenom fast arbeidstid etter arbeidsgivers behov, (3) på tjenester-

eise mellom bopel og arbeidssted, (4) ved utstasjonering og ferdsel mellom arbeidssted og 

utstasjoneringen og (5) ved hjemmearbeid som innebærer ferdsel til og mellom kunder.      

 

Reguleringen likner ftrl. § 13-6 fjerde ledd og praksis som har utviklet seg i Trygderetts- og 

nemndspraksis til ftrl. § 13-6 annet ledd. Kunngjøringen fra «Beskæftigelsesministeren» syn-

liggjør vurderingsmomentene og gir verdifulle tolkingsbidrag. I Norge er den tilsvarende for-

skriftshjemmelen i ftrl. § 13-6 fjerde ledd annet punktum ikke benyttet.  

 

 

5.4 Sammenliknende tilfeller fra svensk og dansk rett  

I Norge, Sverige og Danmark stilles det krav om en viss tilknytning mellom skaden og arbei-

det. Sverige og Danmark har regulert dekningsområdet på reiseveien i lov eller forskrift, men 

i Norge kan det utledes lite av disse rettskildene. I Sverige omfattes som utgangspunkt skader 

på reise mellom hjem og arbeidssted, mens det ikke gjøres i Danmark og Norge. 

 

For å foreta dekkende sammenlikninger, har jeg valgt ut to tilfeller korresponderende med 

punkt 2.4 og kapittel 4. Av plasshensyn har jeg behandlet de viktigste likhetene og forskjelle-

ne mellom de tre landene.  
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5.4.1 De tradisjonelle reisesakene  

De tradisjonelle reisesakene omfattes som utgangspunkt ikke i Danmark, men det finnes unn-

tak, se Firmabil (UfR 2010 s. 667 V).106 En tømrerlærling hadde fått firmabil av arbeidsgive-

ren til å transportere seg selv, verktøy og en kollega til og fra en byggeplass. Han fikk reise-

tidsgodtgjørelse for kjøringen, men lønn først fra et senere tidspunkt. På vei til byggeplassen 

ble han skadet i trafikkulykke. Vestre Landsret godkjente skaden som en arbeidsulykke fordi 

ordningen med firmabil var noe arbeidsgiver hadde tilrettelagt for, ved at verktøyet ikke ble 

oppbevart på byggeplassen. Det førte til en effektiv utnyttelse av arbeidstiden, og det var hen-

siktsmessig med samkjøring. Landsretten kom til at kjøringen i det vesentlige var i arbeidsgi-

vers interesse og skjedde etter arbeidsgivers anvisninger. Dekningen synes å gå lenger enn 

norsk rett, i samsvar med AUB § 3 første ledd. Jeg kommer tilbake til avgjørelsen i punkt 6.2.      

 

I Sverige er skader som oppstår på reise mellom hjem og arbeidsstedet dekket av 

«Försäkringskassan». Forutsetningen er at skaden oppstår på den vanlige reiseveien. Det in-

nebærer at reiser mellom midlertidige hjem og arbeidsstedet som utgangspunkt ikke dekkes. 

Når arbeidstaker har etablert et midlertidig hjem og foretatt reiser derfra over en viss periode, 

kan skader på reiseveien være dekningsmessig, se Särbo (RÅ 2007 ref. 35). Den skadelidte 

ble påkjørt av en bil da han var på vei fra sin kjærestes hjem (särbo) til arbeidsstedet. Han 

reiste fra hennes hjem minst to til tre ganger i uken. Spørsmålet var om det var tilstrekkelig 

for at reisen «föranleddes av och stod i nära samband med arbetet». Regeringsrätten (i dag 

Högsta förvaltningsdomstolen) kom til at skadelidtes reiser derfra kvalifiserte til å være dek-

ket av yrkesskadereglene. Reisene hadde pågått «frekvent och under en längre tid», og han 

hadde tatt den «sedvanliga vägen» til arbeidsstedet. Det stilles dermed visse krav til omfanget 

og innholdet av reisen for å være dekket fra et sted utenom fast bosted.        

 

I Sverige faller ikke yrkesskadedekningen bort på reisen hjem ved overtidsarbeid. Annerledes 

er det hvis oppholdet på arbeidsstedet skyldes private gjøremål.107 Yrkesskadedekningen gjel-

der hvis opphold på reisen hjem er i arbeidsgivers interesse. Det fremgår blant annet av Fen-

rik (FÖD 1986:45). På vei hjem fra tjenestegjøringsstedet stoppet fenriken på et bibliotek. Der 

skulle han forberede undervisningen for vernepliktige til neste dag. Forberedelsene var ikke 

beordret av arbeidsgiver, men fenriken anså det som nødvendig. På vei hjem fra biblioteket 

ble han skadet i en trafikkulykke. Försäkringsöverdomstolen (i dag Högsta förvaltningsdom-

stolen) kom til at fenriken var dekket fordi oppholdet var i arbeidsgivers interesse, og sto 

dermed i nær sammenheng med arbeidet. En slik innfallsvinkel virker noe mer liberal enn 

reguleringen i Norge, der det trekkes snevre grenser for dekning i tradisjonelle reisesaker.   

                                                 
106  Se også Friis og Behn 2004 s. 129–134, Hansen og Rasmussen 2003 s. 66–72 og von Eyben og Isager 2011 

s. 378. 
107  Carlsson 2008 s. 214.  



42 

 

5.4.2 Hjemmekontor 

Reiser mellom arbeidssteder omfattes også av yrkesskadereglene i Danmark. Det innebærer at 

spørsmålet om hjemmekontor også er aktuelt, se for eksempel Arkitekt (UfR 2010 s. 963 

V).108 Arbeidstakeren som var arkitekt falt på trappen utenfor sin leilighet på vei til et møte. 

Hun anførte å ha påbegynt arbeidet i hjemmet, og dermed var yrkesskadedekket. Landsretten 

godkjente krav om yrkesskadedekning og la vekt på at hun hadde avtale med arbeidsgiver om 

hjemmekontor. Hun kunne velge om hun ville arbeide derfra eller på det faste arbeidsstedet. 

Arbeidet den aktuelle dagen hadde pågått i 30–45 minutter og gikk blant annet ut på lesing av 

e-post og å skrive ut dokumenter til møtet. Landsretten fant at det var tilstrekkelig for å ha 

påbegynt arbeidet i hjemmet.  

 

Det kan virke som at kravene til hjemmekontor er mindre strenge i Danmark. Bakgrunnen for 

påstanden er at det i Norge stilles strenge krav til om arbeidet kan utføres fra et fast arbeids-

sted, se for eksempel Avslutningstale (TRR-2009-73). Det er imidlertid bare et moment i en 

helhetsvurdering, på samme måte som om ordningen er formalisert og om det er avtale med 

arbeidsgiver om hjemmekontor. I dommen fra Vestre Landsret hadde arbeidstaker avtale med 

arbeidsgiver om hjemmekontor, og yrkespraktiske hensyn begrunnet ordningen.     

 

I Sverige er ikke spørsmålet om hjemmekontor like aktuelt fordi skader på reiseveien som 

hovedregel dekkes. Det kan likevel være aktuelt å vurdere om yrkesskadereglene gjelder i 

hjemmet, og hva som skal til for å kvalifisere som hjemmekontor, men det faller utenfor opp-

gavens tema.  

 

                                                 
108  Se også Friis og Behn 2004 s. 155–157. 



43 

 

6 SAMLENDE BETRAKTNINGER  

 

6.1 Oppsummering 

Oppgaven har forsøkt å gi bedriftsvilkårene et konkret innhold ved anvendelsen av dem på 

reisesaker. Utgangspunktet er at skader på reise mellom hjem og arbeidssted ikke omfattes av 

vilkårene «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. ftrl. § 13-6 annet ledd og yforsl. § 10. 

Som vist har ftrl. § 13-6 fjerde ledd første punktum et snevert anvendelsesområde. Praksis fra 

Trygderetten viser at dette utgangspunktet kan modifiseres noe. Det er gitt en deloppsumme-

ring av typetilfellene i punkt 4.3. Siktemålet her er å se sammenhenger mellom utvalgte situa-

sjoner. Jeg begrenser av plasshensyn denne oppsummeringen til forholdet mellom tradisjonel-

le reisesaker, arbeidsreiser med overnatting og hjemmekontor. Det vil få frem et poeng som 

blir gjenstand for refleksjon i punkt 6.2.     

 

Ved de tradisjonelle reisesakene vil yrkesskadedekningen kunne få anvendelse dersom det 

foreligger «særlige forhold», se Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220, s. 230). Det er få ek-

sempler på slike særlige forhold. Praksis er ikke fast og konsistent. Eksemplene gir likevel en 

antydning om hva som skal til. Ett særlig forhold er tilknytningen til det ordinære arbeidet. 

Hvis tilknytningen mellom skaden og arbeidet er sterk, viser analysen at yrkesskadedekning 

kan godkjennes. Det gjelder når arbeidsrelaterte samtaler påbegynnes under reisen, som i For-

retningssamtale (TRR-2001-5076), og når arbeidsplikt inntrer på reisen, som i Bagasjehen-

ting (FinKN-2017-783). Et tredje særlig forhold kan være at arbeidsgiver har interesse i den 

måten som reisen foretas på, se Treningstid (TRR-2000-4640).  

 

Yrkesskadedekningen vil også kunne omfatte skader på reise hvis reiseavstanden er av en viss 

lenge, se Kjørelengde (TRR-1998-659). Hvor lang avstanden mellom hjemmet og arbeidsste-

det må være, er imidlertid usikkert. I slike tilfeller vil reisetiden ofte inngå i arbeidstiden som 

det betales lønn for. Selv om det er uten betydning at det betales lønn, vil det være et forhold 

som gjør tilknytningen til det ordinære arbeidet sterkere. Det kan anføres at momentet om 

lønn er styrket etter avgjørelsen av Arbeidstid (HR-2018-1036-A), men det fremstår som tvil-

somt. Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og en etterfølgende entydig trygderettspraksis 

taler mot en slik forståelse. Lang reisevei har nær sammenheng med reiser til et overnattings-

sted utenfor hjemmet. Når overnatting er naturlig og skaden oppstår på den direkte reisen, vil 

skaden være dekket. Dette betyr at begge situasjonene gir en utvidet rett til dekning. 

 

Spørsmålet er hvorfor noen skader som oppstår på reise er bedre dekket enn andre. I alle til-

fellene er det den trafikale risikoen som vanligvis er størst. Begrunnelsen er antakelig at ar-

beidstaker utsettes for en større risiko på en lengre reise enn på en kort reise. Det kan gjøre 

tilknytningen mellom arbeidet og skaden sterkere enn ved en kortere reise. Hvis skader som 
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oppstår på lengre reiser hadde blitt unntatt fra dekning, ville det også vært en «stor innskrenk-

ning» av yrkesskadeansvaret, se Kjørelengde (TRR-1998-659).  

 

I likhet med reiser direkte til steder som gjør overnatting naturlig og situasjoner der «særlige 

forhold» begrunner yrkesskadedekning, dekkes også reiser mellom et godkjent hjemmekontor 

og fast arbeidssted. Også i disse situasjonene er det den trafikale risikoen – ikke den særlige 

risikoen som arbeidstaker utsettes for i arbeid – som arbeidstaker beskyttes mot. Det kan anfø-

res at det er den trafikale risikoen som er den særlige risikoen for arbeidstaker i disse tilfelle-

ne. I så fall fremstår begrunnelsen for å unnta dekning i tradisjonelle reisesaker svak, fordi 

den trafikale risikoen er for mange den største risikoen som arbeidet fører med seg.  

 

 

6.2 Refleksjoner 

Yrkesskadeansvaret har siden loven om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker fra 1894 

vært begrenset til skader som oppstår i arbeidssammenheng. Den gangen skulle forsikringen 

dekke skader som oppsto på fabrikker som følge av den økte risikoen industrialiseringen førte 

med seg. I dag viser statistikk at den mest dominerende ulykkestypen i norsk arbeidsliv er 

fallulykker, men det er også mange skader på grunn av vold og påkjørsel.109 Bedriftsvilkårene 

har ikke endret seg mye, men skadesituasjonene har forandret seg. Bedriftsvilkårene må der-

for tilpasses en annen virkelighet.110 Det er treffende når Kjønstad fremhever at 

«[t]rygderetten, erstatningsretten og forsikringsretten er dynamiske rettsdisipliner som ikke 

bare bør beskrives som gjeldende rett på ett visst tidspunkt, men også som ledd i en historisk 

utvikling og med en visjon om en framtidig rettstilstand».111 

 

Mange arbeidstakere skades i bil på vei til eller fra arbeid, men risikoen ses ofte ikke på som 

arbeidsrelatert. Risikoen for skade er lik om arbeidstaker kjører til første arbeidssted, som når 

han kjører til matbutikken for å handle. På reise til første arbeidssted er det imidlertid arbeids-

forholdet som er årsaken til ferdsel i trafikken, på samme måte som når arbeidstaker reiser 

mellom ulike arbeidssteder. Ved å innlemme dette i yrkesskadeansvaret, hadde yrkesskade-

dekningen blitt tilpasset risikosituasjoner som folk flest møter i en arbeidshverdag.  

 

Den danske avgjørelsen Firmabil (UfR 2010 s. 667 V) har likhetstrekk med høyesteretts-

dommene Installasjonsinspektør (Rt. 2000 s. 220) og Elektromontør (Rt. 2000 s. 1028). Ar-

                                                 
109  Wettergreen 2018. 
110  Narvland 2007 om justering av praksis ved skader på seminarer og sosiale utflukter. Se også Akeulykke (Rt. 

2014 s. 513), kommentert i Narvland 2018 s. 253. Tilsvarende betraktninger må kunne legges til grunn ved 

skader på reiseveien.   
111  Kjønstad 2003 s. 472. 
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beidstakerne ble i alle sakene skadet i bil med utstyr på vei til arbeidsstedet. Før avgjørelsen 

av Firmabil-saken var det i Danmark klart at skader på reise mellom hjem og arbeidssted ikke 

dekkes. Likevel ble skaden godkjent som yrkesskade. Begrunnelsen for dekning i slike saker 

er god, og er gjengitt i punkt 5.4.1. Det er arbeidsgiver som har størst interesse i at arbeidsta-

ker benytter firmabil med utstyr for å komme seg til arbeidsstedene. Ofte reiser arbeidstakere 

med slikt arbeid direkte til byggeplassen. Tilknytningen mellom reisen og arbeidet er dermed 

sterkere enn ellers, og kan begrunne yrkesskadedekning på reiseveien. 

 

I Sverige omfattes skader på reise mellom hjem og arbeidssted av yrkesskadebestemmelsene. 

Ansvaret er riktignok begrenset til skader som står i sammenheng med arbeidet, men begrens-

ningen fører ikke til et snevert anvendelsesområde. Ved utformingen av nye yrkesskadeord-

ninger i Norge, bør lovgiver vurdere å utvide reglene, slik at de omfatter skader som følge av 

et moderne arbeidsliv. Det vil samsvare med den alminnelige rettsoppfatningen.  

 

Yrkesskadedekningen i Norge kan, hvis det er et politisk ønske om det, justeres til å omfatte 

skader på reiseveien uten en lovendring. Bedriftsvilkårene har en «sterk innbyrdes sammen-

heng», se Gravøl (Rt. 2004 s. 487, avsnitt 25). Av avsnitt 26 fremgår det at praksis innrømmer 

dekning «i noe videre utstrekning enn den snevre ordlyden tilsier». Det må utvises forsiktig-

het med å tolke vilkårene utvidende «utover det som følger av en fast trygderettspraksis og av 

formålet med yrkesskadedekningen, nemlig å gi kompensasjon for den særlige risiko» som 

arbeidet fører med seg (avsnitt 28). Som vist, vil reiseveien i mange situasjoner være den 

eneste særlige risikoen som arbeidstaker utsettes for i arbeidet. En utvidet tolking av vilkårene 

vil derfor kunne forsvares.     

 

Istedenfor å vurdere om skaden har oppstått «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», vil et 

alternativt vurderingstema være «alle skader som oppstår som en direkte følge av risiko påført 

arbeidstageren av arbeidsforholdet». Noe annet innebærer en «urimelig forskjellsbehand-

ling».112 Det samsvarer med uttalelsene i Gravøl-dommen, der det fremgår at «tilknytning og 

nærhet til det ordinære arbeid er det viktigste kriterium» ved sosiale arrangementer som ut-

flukter (avsnitt 31). Vurderingstemaet bør også kunne benyttes ved skader på reiseveien. Det 

gir en mer differensiert vurdering enn den som foretas i dag.  

 

Ettersom det ikke er et politisk ønske om å endre rettstilstanden, bør dekningsområdet på rei-

seveien presiseres nærmere enn det som er gjort i ftrl. § 13-6 fjerde ledd første punktum. Det 

kan for eksempel gjøres i forskrift i medhold av ftrl. § 13-6 fjerde ledd annet punktum. En slik 

løsning er valgt i Danmark, se punkt 5.3. Bedriftsvilkårene er vanskelig å fastslå innholdet av 

                                                 
112  Begge sitatene er hentet fra Sletten 2004. 
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uten inngående kjennskap til praksis.113 For skader på reiseveien er praksis fragmentert og 

vanskelig tilgjengelig for allmenheten. En endring av lov eller forskrift vil kunne gjøre det 

enklere for dem som skal tolke loven. Synliggjøring i lov er også viktig i et rettssikkerhetsper-

spektiv. Befolkningen bør kunne lese seg frem til sin rettslige posisjon uten inngående juri-

diske kunnskaper.             

 

«Bedriftsvilkårene» er et begrep som stammer fra den tiden de fleste yrkesskadene oppsto på 

bedriften. Ordet «bedrift» kan enten forstås som en teknisk/organisatorisk enhet for produktiv 

virksomhet eller som en finansiell virksomhetsenhet (foretak).114 Tanken ledes fort til den 

første forståelsen, og dermed til industriell virksomhet. Bedriftsvilkårene omfatter ikke lenger 

bare skader som oppstår på bedriften. Det er derfor upresist å kalle vilkårene for bedriftsvil-

kår, selv om det er en innarbeidet terminologi. Noen steder omtales de som inngangsvilkår. 

Jeg foreslår å omtale dem som arbeidsvilkårene fordi det gir en dekkende beskrivelse av hva 

som skal vurderes. Det er tilknytningen til det ordinære arbeidet som er det viktigste. Begre-

pet er bedre tilpasset de ulikeartede skadesituasjonene som kan oppstå i et moderne arbeidsliv. 

                                                 
113  NOU 1990: 20 s. 585.   
114  Store norske leksikon 2018.  
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