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HMS-håndboken 2018 

2. januar 2018

Vårt mål med denne håndboken 
Håndboken skal bidra til at vi reduserer risikoen i arbeidet for våre ansatte, og gi både oss 
selv og våre oppdragsgivere sikkerhet for at vi som virksomhet faktisk har tatt 
Arbeidsmiljøloven med dens forskrifter på alvor og arbeider etter beste evne for å redusere 
all risiko som er identifisert i forbindelse med våre oppgaver. 

Vårt HMS-mål er minst mulig fravær generelt og null fravær med årsak i arbeidsmiljøet. 
Gjennom seriøs oppfølging av sykemeldte skal vi sikre oss at det er mulig å nå dette målet. 

Vår HMS-visjon  
Vi vil komme trygt hjem fra arbeidet og ha lyst til å gå på arbeidet neste dag. 

Kundebehandling 
Alle som arbeider for eller på vegne av oss møter kunder og interesseparter. For oss som 
arbeidsgiver er det derfor viktig at alle våre ansatte opptrer ryddig i møte med de 
mennesker som er avgjørende for at vi lykkes i en tøff konkurranse. 

Dokumentert sikkerhetsopplæring 
Vi bekrefter med dette at våre medarbeidere er gitt praktisk og teoretisk opplæring i 
henhold til kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 med hensyn på alt arbeidsutstyr 
som kan medføre risiko ved bruk! Omfanget er dokumentert i de bevis den ansatte 
medbringer i sin hverdag sammen med sitt HMS-kort. 

Med hilsen 
HIRE Norway AS 

Magnus Strand Glærum 
Daglig leder 

H – Handlekraft
I – Inkluderende
R – Respekt
E – Enkelhet
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Litt fakta om vårt firma

Firmanavn: HIRE Norway AS 

Hovedkontor Oslo: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 OSLO 

Avdelingskontor Sandefjord: Hystadveien 187, 3209 Sandefjord 

Foretaksnr.: NO 991 472 576 MVA 

Telefon: 22 65 18 00 
Fax: 22 65 18 20 
E-post: epost@hire.no 

Daglig leder: Magnus Strand Glærum 
Mobiltelefon: 906 55 473 

Hovedverneombud: Odd Einar Vangstein 
Mobiltelefon: 959 25 061 

Systemansvarlig: Odd Einar Vangstein 

Bedriftshelsetjeneste: Falck Healthcare AS 
Antall ansatte pr. revisjonstidspunktet: 77 

Verneombud:  
Dersom det er 10 eller flere ansatte i en virksomhet, er de ansatte pliktige til å velge et 
verneombud med godkjent verneombudsopplæring. 

Bedriftshelsetjeneste:  
Bygg-, anlegg- og transportnæringen er pålagt å ha en tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er 
godkjent av Arbeidstilsynet. 

Medvirkning og avvikshåndtering: 
Alle våre ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med innholdet i denne håndboken umiddelbart 
etter mottak, og kvittere for gjennomlesning i eget dokument (Bekreftelse.). Dokumentet 
skal rives ut og leveres arbeidsgiver i henhold til anvisninger i skjemaet. HIRE Norway AS har 
ikke funnet en mer hensiktsmessig måte å gi generell systemopplæring på.  

Gjennom avvikssystemet har alle ansatte mulighet for å påvirke HMS-arbeidet. 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen: 
HIRE Norway AS gjennomfører hver høst en gjennomgang av håndboken og reviderer den i 
henhold til de forhold som er registrert. Grunnlaget for håndbokrevisjonen er endringer i 
regelverket, avviksprotokoll og løpende notater. 
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Varslingsplan 
Se også håndbokens del 3 om ulykker og arbeidsrelatert sykdom. 

Hos oss varsles følgende ved brann og andre ulykker: 

Daglig leder Magnus Strand Glærum Mobil: 906 55 473 
Arbeidstilsynet, dagtid – tast 3 for melding av ulykke: 
Utenom kontortid, se liste på: www.arbeidstilsynet.no  

Telefon: 73 19 97 00 

Giftinformasjonen – www.helsenorge.no/Giftinformasjon Telefon: 22 59 13 00 
Legevaktsentralen - nasjonal legevakt Telefon: 116 117 

Legevaktsentralen mottar henvendelser fra hele landet via dette nummeret. 
Ved behov viderekobles samtalene til andre legevaktsentraler og AMK. 

Giftinformasjonen har som oppgave å gi informasjon i forbindelse med akutte forgiftninger, og 
svarer på spørsmål om giftighet av kjemiske stoffer/produkter, førstehjelp og medisinsk 
behandling. Sørg for å ha ev. faktaopplysninger klare når du ringer. Døgnåpen telefon. 

ICE: Registrerer en 
pårørende person som du 
kaller ICE (=In Case of 
Emergency) med 
tilgjengelige telefonnummer 
på mobiltelefonen din.  

Ønsker du flere kontakter, 
registrer disse som ICE1, 
ICE2, ICE3 osv.  
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Beredskapskapsplan ved akutt forurensning 
 
 
 
Ring 112/110 ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. 
 
 
En akutt forurensning skal håndteres iht. beredskapsplanen nedenfor, umiddelbart etter at 
forurensningen er oppdaget. 
 
 
1.    Tett lekkasjen umiddelbart. 
2.    Vurder utslippsmengde og forurensningsfare. 
3.    Registrer drenasjeveier. 
4.    Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare). 
5.    Ikke spyl eller fortynn. 
6.    Absorber med absorbenter (som bark, sagflis og annet materiale). 
7.    Sperr av midlertidig. 
8.    Avklar videre med politiet/brannvesen. 
9.    Orienter overordnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er den som er ansvarlig for  
forurensningen som prinsipielt skal  
bære alle kostnader. 
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SHA/HMS på byggeplass 
Byggherreforskriften 

Når gjelder kravene 
1. Dersom arbeidene er arbeid som utføres i avtaler mellom profesjonelle parter.
2. Er planlagt å vare lenger enn 30 virkedager
3. Eller at den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk.

Oversiktslister, samt HMS-kort 
Dersom oppgaven omfattes av kravet over, skal oversiktslister føres av det foretak som er 
utpekt som samordningsbedrift. Føring skal skje i henhold til skriftlige rutiner, og HMS-
ansvarlig skal påse at alle på anlegget har gyldig HMS-kort. 

SHA-plan på byggeplass – Byggherrens ansvar 
Dersom oppgaven omfattes av kravet over, skal det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. 
SHA-planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på byggeplassen. Planen skal 
oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.  

HMS-plan på byggeplass – Oppdragstakers ansvar 
Det er oppdragstakers ansvar å tilpasse sitt HMS-arbeid på byggeplassen til byggherrens 
SHA-plan, og følge de krav som fremgår av denne. 

Koordinering 
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  
skal koordineres dersom det er flere virksomheter 
på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter  
hverandre. Byggherren skal utpeke en koordinator 
for hele prosjektet eller utpeke en for  
prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen. 

Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø både praktisk og  
teoretisk som er naturlig for oppgaven. 

Kommunikasjon på byggeplass 
Det benyttes i større og større grad arbeidstakere 
som ikke forstår norsk. Kommunikasjon er den  
grunn den største risiko som finnes på våre 
byggeplasser i dag og skal tas på alvor.  

"Den loven er noe sludder, ta det 
med godt humør." 
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Hjelm og verneutstyr 
 
 
I følge AML kan både arbeidstilsynet og arbeidsgiver pålegge enhver arbeidstaker å bruke 
verneutstyr. Arbeidstakerne plikter å følge slike pålegg. Imidlertid skal bruk av verneutstyr 
være et sekundært alternativ. Arbeidet skal først og fremst tilrettelegges på slik måte at det 
på alle områder er forsvarlig uten bruk av personlig verneutstyr. Dersom dette likevel ikke er 
mulig, skal arbeidsgiver tilrettelegge for bruk av personlig verneutstyr. 
 
I bygg- og anleggsbransjen er det i svært mange tilfeller ingen annen mulighet for å sikre 
arbeidstakeren. Hjelm, øreklokker og vernesko er det personlige verneutstyr som i de fleste 
tilfeller vil være aktuelt.  
 
Imidlertid er det slik at arbeidstakeren som oftest selv må vurdere behovet ut fra et eget 
skjønn. Er en arbeidstaker i tvil om nødvendigheten i et spesielt tilfelle, skal nærmeste 
overordnede kontaktes. Dersom det ikke er mulig å få kontakt, skal verneutstyr benyttes 
inntil avklaring har funnet sted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

"Bruk hue gutt! 
Hjelmen min gjør større 

nytte enn paraplyen din. " 
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Arbeid på veg/trafikkdirigering 

Før det igangsettes arbeid skal det foreligge vedtak med godkjent varslingsplan fra gjeldende 
veimyndighet. Slike vedtak skal oppbevares og arkiveres for 10 år.  

Det skal utpekes kompetent ansvarshavende, dvs. en person med godkjent kurs for den 
aktuelle varslingsplanen og gjennomføringen.  

Alle som arbeider på vei skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs. Ansvarshavende skal 
gjennomføre en dokumentert risikovurdering før arbeid på vei igangsettes.  

Skilt kan i visse tilfeller (konf. ansvarshavende) plasseres på sperrevogn eller annet kjøretøy 
uten hinder av plasseringsreglene etter skiltforskriftene. Varslingsutstyr på sperrevogner 
eller annet kjøretøy må ikke være synlig for trafikantene når utstyret ikke benyttes til 
varsling.  

Akseptabel forsinkelse vs tillatt arbeidsperiode 

Det er selvsagt ikke like 
lurt å arbeide i tide og 
utide. 

Den sunne fornuft er 
supplert med forskrifter. 

Krav til dirigent 
Arbeidstaker skal være fylt 18 år og ha gjennomgått opplæring i trafikkdirigering. 
Trafikkdirigentene skal minimum være iført high-visibility arbeidstøy og benytte godkjent 
stoppspak.  

Dirigering 
Trafikken stoppes ved hjelp av stoppspak. Trafikken må ledes fram på en høflig, men 
bestemt måte slik at ikke misforståelser oppstår. Hvis trafikkdirigeringen varer over tid, bør 
det ordnes med avløsning minst hver annen time. 
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Maskintransport 

Forutsetninger for trygg av-/og pålessing av maskiner: 

Transportplanet må være rent. Særlig om vinteren. 

En veltesikker førerhytte fungerer først når man 
befinner seg festet inne i hytten.  

Hold maskinen i balanse. En maskinfører skal 
ikke opptre som sirkusartist.  

Surremateriell skal være egnet og 
godkjent for transportutstyret og 
det som skal transporteres med 
hensyn på vekt og form. 

Dersom det som skal transporteres er leddet, skal leddene sikres. 

Sørg for riktig merking, ev. dispensasjon, følgebil etc. 
for maskintransport.  

En pertentlig, pen og korrekt 
antrukket maskinfører. 

Av-/og pålessing er 
ikke sirkus. Sørg for 
at uvedkommende er 
på trygg avstand. 

Selv om maskinen er liten, 
så er risikoen likevel stor. 
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Transport av bred, lang og tung last 
For utdypende kunnskap, viser vi til Forskrift om bruk av kjøretøy. 

Bred last 
Bred last er last som er bredere enn 3,0 m. Skal du transportere noe som er bredere enn 
dette, må du søke Vegmyndighetene om dispensasjon, og sørge for følgebil som kjører foran 
transporten med varsel om "Bred last". I slike tilfeller skal både trekkbil og følgebil være 
utstyrt med korrekt varsellys. Det er også regler for utstikkende last innenfor maks bredden 
på 2,55 m, men i praksis betyr disse lite.  

Lang last 
Lang last er last lengre enn 23,5 m. Utstikket i lengderetningen kan maks være på 1,0 m 
innenfor totallengden på 23,5 m. Tilhengeren skal være merket bak med vogntogets lengde. 
Skal du transportere noe som er lengre enn dette, må du søke Vegmyndighetene om 
dispensasjon, og sørge for følgebil som kjører foran transporten med varsel om "Lang last".  
I slike tilfeller skal både trekkbil og følgebil være utstyrt med korrekt varsellys.  

Tung last – tillatt aksellast 
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Arbeid i grøfter 
Jf. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 

Innhenting av geoteknisk kompetanse 
Før det settes i gang graving under fundamenteringsnivået for bygningskonstruksjoner, eller 
ved graving av grøft på langs av en skråningsfot eller skråning som heller mer enn 1:10 inn 
mot grøfteside, skal gravingen vurderes av en erfaren person med tilstrekkelige lokale 
geotekniske kunnskaper. 

Likeledes skal det tas spesielle forholdsregler ved graving der grunnen i umiddelbar nærhet 
av grøften har ekstra belastning, f.eks. ved lagerplass, ved støttemur ol. 

Dersom grøftedybden er mindre enn 2 meter, vil det kunne graves med rette vegger. · 
Er grøftedybden større enn 2 meter, må grøften sikres forsvarlig og det skal utarbeides egen 
plan.   

Planen skal: 
1. Vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0 meter under grøfte-/sjaktbunn

når grøften ikke avstives.
2. Vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt skal dette vises på tegningen.
3. Vise plassering av gravemasser.
4. Inneholde arbeidsinstruks som dekker alle arbeidsoperasjonene.
5. Ved mindre arbeider kan en skisse aksepteres.

Overstiger dybden 3 meter, skal avstivningen 
dimensjoneres av faglig kvalifisert person og 
beregningen skal kunne dokumenteres på 
forespørsel. Ved prefabrikkerte avstivninger 
eller annet personvern til bruk i grøft, skal 
bruksveiledning klart vise til hvilke jordarter 
konstruksjonen er beregnet for. Kravet om 
dokumentasjon av beregninger på 
arbeidsplassen vil da bortfalle. 

For utdypende kommentarer, se forskriftens 
§§ 21-1 til 21-6.

"Nå er det rett før je blir 
forhenværendes…" 
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Arbeid ved avløpsanlegg og i store kummer 
Jf. Forskrift om utførelse av arbeid mm. 

Ved arbeid der det kan være fare for drukning, fall, oksygenmangel i luften, farlig 
gasskonsentrasjon eller annen fare for liv eller helse, skal: 

» Minst en person tillegges oppgaver som sikkerhetsvakt.
» Sikkerhetsvakten skal fortrinnsvis ha øyekontakt med arbeidstakeren.
» Arbeidstaker som kommer i direkte kontakt med avløpsvann eller slam skal bruke

vanntette overtrekksklær, støvler og hansker.

Utstyr som skal benyttes: Utstyr som skal være tilgjengelig: 
Godkjent arbeidstøy Sikkerhetssele 
Vernebriller/visir Tau 
Vernesko/støvler (vanntette) Stige 
Hjelm Friskluftsutstyr/filtermaske 
Hørselsvern Førstehjelpsutstyr 
Gassmåler Sambandsutstyr 
Ved kontakt med slam eller avløpsvann benyttes: Sperreutstyr 
» vanntett vernetøy Håndlykt 
» vanntette hansker/støvler Øyespyle-utstyr 

Desinfiserende såpe og varmt vann/ 
desinfiserende våtservietter 

"Åh....  oksygen du – 
det er deilig det!" 
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Fjellarbeid 

Håndtering av sprengstoff og tennmidler, samt boring av fjell og 
sprengningsarbeid 

Regelverket i korte trekk: 
» Håndtering av sprengstoff og tennmidler krever kvalifikasjoner og tillatelser.
» Medhjelper kan benyttes under veiledning av kompetent personale.
» Det skal være bergsprengningsleder i virksomheten.
» Bergsprenger skal ha gyldig sertifikat.
» Egen sprengningsplan inkludert varslingsplan skal alltid utarbeides før sprengning.
» Salverapport skal alltid lages etter avfyring av salve.
» Ved sprengningsuhell skal nødvendige forholdsregler tas og det skal alltid utarbeides

uhellsrapport som sendes til DSB innen 8 dager.
» Uhell registreres også som avvik og behandles etter egen prosedyre.

Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid  
Ledelsen skal sørge for at det i samråd med bergsprengningsleder blir utarbeidet planer og 
rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosiv vare.  
Virksomheten skal kartlegge farer og problemer, herunder miljøpåvirkning, og på denne 
bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene.  
Planene skal omfatte sprengningsplan og plan for informasjon og varsling til berørte parter. 
Planene skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes. 

Virksomhet som får utført 
bergsprengningsarbeid  
Ledelsen skal påse at den 
virksomheten som utfører 
selve sprengningsarbeidet 
ivaretar kravene nevnt 
over.  

Virksomheten må kunne 
dokumentere 
ivaretakelsen av denne 
plikten.  

Snusfornuft er ikke nok. Det kreves kompetanse og tillatelser. 
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Boring i fjell 

» Stuff, pall etc. skal være forsvarlig rensket.
» Sikret og kontrollert mot gjenstående ladninger.
» Det skal bores parallelt og nøyaktig.
» Det skal aldri bores nærmere ladet hull enn 2 meter.

. 

Lading og sprengning ved bergsprengning  

Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i én salve.  

Bulksprengstoff skal måles opp før, eller under selve ladningen. 

Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet, skal være bevoktet. 
Sikkerheten til omgivelsene skal være kontrollert slik at sprengning kan foregå på sikker 
måte.  

Ved bruk av svartkruttlunte til avfyring skal det ikke benyttes kortere lunte enn en meter. 

Etter avfyring skal det i samsvar med utarbeidet plan og under oppsyn av bergsprenger 
kontrolleres at det ikke står igjen forsager.  

Sprengstoff som ikke har gått av som planlagt  
Ved forsaging skal bergsprenger sørge for at alle personer som har eller får befatning med 
sprengningsarbeidet varsles. Forsager skal uskadeliggjøres snarest mulig, eller området 
avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort.  

Sprengstoff på brukerstedet  
Det skal ikke tas ut mer sprengstoff fra lager enn det som er planlagt for den salve som skal 
sprenges. Overskytende sprengstoff skal umiddelbart tilbake til godkjent sprengstofflager. 

Bruk boreutstyr som sikrer minst 
mulig avvik i forhold til salveplanen. 
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Transport av sprengstoff og tennere 
 
 
Generelle bestemmelser om ADR-transport 

» Som hovedregel er det krav om godkjente eksplosivkjøretøy. 
» Ved transport av eksplosiver i små mengder skal sjåfører ha ADR kompetansebevis med 

spesialiseringskurs for klasse 1. 
» Bestemmelsene finnes på www.dsb.no   

 
Unntatte mengder 

» For enkelte typer eksplosiver kan inntil 50 kg transporteres uten at kravene om 
sikringsbestemmelser, merking og skriftlige instruksjoner må følges.  

» Brannslukkingsapparat og transportdokumenter skal likevel følge med transporten.  
 
 
Forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere 

Det er forbud mot å samlaste sprengstoff i forenlighetsgruppe D med tennere i 
forenlighetsgruppe B på samme kjøretøy. Sprengstoff og tennere skal transporteres i hvert 
sitt kjøretøy, men det kan benyttes samme transportenhet, for eksempel bil og henger. 
Forbudet mot samlasting gjelder for all transport av eksplosiver, selv om det ikke er krav om 
godkjenning av kjøretøyet etter ADR-bestemmelser. 
 
 
Mengde eksplosiv vare tillatt per transportenhet med kjøretøy type EX/II 

Mengden av eksplosiver som er tillatt transportert på en transportenhet er begrenset i 
henhold til ADR 7.5.5.2.  
 
Alle virksomheter som utfører ADR-transport skal ha knyttet til foretaket en 
sikkerhetsrådgiver. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Så tredde de noe de kalte  

ditt og mitt i høla og ropte væchegod her. 
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Pigging av blokker 

Unngå følgende 
» Plasser maskinen slik at steinsprut ikke skader noen eller noe.
» Ingen av stempelstengene må bunne i sylindrene under pigging.
» Piggen er ikke en kranbom man løfter med.
» Rift i en pigg fører lett til kostbare skader i foringer.
» Hammerkassen egner seg heller ikke til bryting. Den er ment for noe annet.

Prosedyre for pigging 
» Meiselen skal plasseres vinkelrett på blokka som skal deles.
» Tenk deg en vannrett strek som kapper toppen av blokka.
» Plasser piggen loddrett på den tenkte streken.
» Del blokka i deler i din fantasi.
» Plasser piggen i senter av den delen du skal slå av.
» Slik "spiser du elefanten".

La maskinen gå seg skikkelig varm,  
minimum 15 minutter før du starter pigging 

Dersom man under  
pigging får mistanke  
om at det er gjenværende 
dynamitt i piggeområdet,  
må pigging opphøre  
umiddelbart og  
forholdet  
undersøkes. 

Piggen er ikke  
et spett og skal  
derfor ikke brukes til bryting.
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Bruk av vibrasjonsutstyr 

Alt utstyr som kan medføre risiko ved bruk skal først brukes etter en grundig risikovurdering. 
Bruk av vibrasjonsutstyr hører med til denne gruppen arbeidsutstyr. 

Det ligger i begrepet vibrasjonsutstyr at man ved bruk av disse innretninger vil bli utsatt for 
rystelser. Forskriften har derfor satt opp tiltaks- og grenseverdier, og forklarer disse på 
følgende måte: 

Risikovurderingen du gjør må konkludere med om det er behov for å beregne den 
eksponeringen arbeidstakeren utsettes for. Dersom man i løpet av en arbeidsdag benytter 
slikt utstyr i svært kort tid, kan man konkludere med at det ikke er grunn til analyse. Er man i 
tvil, kjører man analysen ved å klikke på denne linken: 

www.vibration.db.umu.se/Kalkylator.aspx?calc=hav  

Vær våken for følgende symptomer: 

Kroniske effekter: 
Langvarig vibrasjonseksponering kan føre til varige skader på blodårer, nerver, muskler og 
ledd. Hånd- armvibrasjonssyndrom (HAVS) er et samlebegrep for vevsskade/dysfunksjon i 
kar, neve og/eller muskel-/skjelettsystemet i arm/hånd forårsaket av vibrasjon. Det finnes i 
dag begrenset medisinsk behandling mot hvite fingre eller nerveskader. 

Hvite fingre: kjennetegnes av anfallsvise, blodfattige og følelsesløse fingre. Når blodet 
kommer tilbake i fingrene og de hvite fingrene blir røde oppleves dette som smertefullt. 
Fortsetter vibrasjonseksponeringen vil de hvite områdene bli større og flere fingre påvirkes. 
Personer med hvite fingre får problemer med å jobbe i kulde. Studier viser at det som regel 
kan forventes en viss reversibilitet av hvite fingre dersom vibrasjons-eksponeringen 
opphører. 

Nerveskade: Diffuse perifer nerveskade. Symptomene er lammelser i fingre/hånd og evt. 
underarm, nedsatt følsomhet for vibrasjon, berøring, temperatur og smerte, samt dårlig 
finmotorikk og nedsatt kraft. 
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Bruk av komprimeringsutstyr 
 
 
Komprimering av masser 
Det skal normalt komprimeres til 95 % av standard proctor. Når måleutstyr for dette ikke er 
på plass, skal det komprimeres i henhold til krav i enten NS3438 eller Vegvesenets håndbok 
N200/R761.  
 
Antall overfarter er angis i sjekklister - avhengig av valgt komprimeringsutstyr – dersom det 
benyttes utstyr uten utskriftsmulighet. 
 
Det skal vises normal aktsomhet, og utstyrets brukermanual skal følges med hensyn på 
sikkerhet. 
 
 
Bruk av vibroplate, hoppetusse og lignende: 
Ved bruk av vibroplate, husk å skru vibrasjonen av før håndtaket slippes. 
 
 
Spesielt for leddstyrte valser: 
» Vær våken for klemfare i midtleddet. 
» Ved valsing på vegkant, husk at tyngdepunktet forskyves ved sving.  
» Unngå derfor brå sving og velt. 
» Ved transport av leddstyrte valser, glem ikke å sikre midtleddet med godkjente stag. 
» Tromler skal sikres mot glidning med gummierte klosser under transport. 
 

Komprimering/valsing av varm asfalt 

For å unngå klebing: 

» Påse at ev. kjølevannstankene er fulle, og at dysesystemet i spraybaren er i orden. 
» Dysene skal være åpne og funksjonelle, slik at klebing på valsetromler unngås. 
 
Dersom det likevel oppstår klebing: 
 
» Stans maskinen. Gjør rent med godkjent rengjøringsmiddel. 
» Det skal alltid komprimeres etter avtalt skjema, slik at "blødninger" unngås. 
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Massetransport 
 
 
» Sørg for at kassen er ren for rester ved dagens slutt. 
» Fastgrodde masser kan lett irritere. 
» Sjekk tippsylindere, låsebolter/innfestninger, automatlem/tippluke på kassen før 

massetransporten starter. 
» Når man møter biler på anleggsområdet, skal alltid den bilen/dumperen som har lass, 

tildeles den delen av kjørebanen som har best bæreevne. 
» Vær oppmerksom ved tipping.  
» Dersom lasset "henger" – må du sjekke lasset grundig før du tar tippen helt opp. 
» Ulykkene skjer ved tipping – ikke under kjøring! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

"Det er bedre å bli nedpissa  
enn opphissa heter det. 

Å skulle je egentlig gjøra her?" 
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Bruk av gravemaskiner 
 
 
Alle gravemaskiner med over 20KW motor skal ha årlig sertifisering, og fører skal ha 
sertifikat. 

 
Våre førere skal påse at det er godkjent brannslukningsapparat i maskinen under bruk. 
 
Gravemaskiner som brukes til løft av hengende last, skal ikke belastes med mer enn 65 % av 
statisk tipplast. 
 
Sertifisert løfteutstyr skal festes på en av følgende to måter: 
 
1. Til sertifisert sikkerhetskrok som er forskriftmessig fastsveiset på skuffen. 
2. Gjennom hull i skuffen med sertifisert låseanordning på innsiden. 
 
Løfteutstyr tillates ikke festet på skuffetenner eller rundt skuffen - og maskinen skal være 
merket på sidene og bak med teksten: 
 
ADVARSEL. KLEMFARE.  HOLD AVSTAND. 
 
 

Maskinfører skal forvisse seg om at 
gravetillatelse og ev. kabelpåvisning 
er foretatt. 

 
 
 Sjekk at det ikke er 

uvedkommende innenfor 
maskinens 
arbeidsområde og sørg 
for at gravemaskinen 
plasseres på et stabilt 
underlag ved lasting. Der 
det er fare for utgliding, 
skal grunnforholdene 
vurderes av erfaren 
maskinfører. 

 
 
 
Plasser maskinen slik at de tyngste "tak" foregår i belteretning, og ikke på tvers av beltene. 
Ved bruk av større skuffe enn anbefalt av leverandør, skal særlig varsomhet utvises. 
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Bruk av motorsag 

Generelt 
» Arbeidstakere under 18 år må ikke settes til selvstendig arbeid med motorkjedesag.
» Ved start av motor skal sagen holdes fast mot bakken eller annet stødig underlag.
» Kontroller at kjedet roterer fritt.
» Kjedet skal ikke rotere når motoren går på tomgang.
» Alt arbeid på og med motorsag gjøres ute – ikke inne.
» Vernebøyle, vibrasjonsdempning, kjedebruddsvern og gassperre skal være i orden.

Følgende personlig verneutstyr skal benyttes: 

» Hjelm
» Øyevern
» Hørselsvern
» Hansker egnet for skogsarbeid
» Beinvern, sydd fast i egnet bukse
» Vernestøvel, egnet for skogsarbeid
» (Ved mer tilfeldig og kortvarig arbeid

godtas følgende lempninger:
beinvern sydd fast i såkalte
"lårings", vernestøvlene kan sløyfes,
forutsatt at annet solid fottøy brukes.).

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at slikt  
verneutstyr finnes og benyttes, og arbeidstaker 
har plikt til å bruke verneutstyret. 

Førstehjelpsutstyr 
På arbeidsstedet skal det være førstehjelpsutstyr. 
Bruker skal bære på seg en enkeltmannspakning. 

Et sagkjede på full hastighet går i 70 km/t, og med 
vanlig sverdlengde har brukeren nærkontakt med 

1700 grådige sagtenner hvert eneste sekund.
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Varme arbeider 
Jf. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 
 
 
Risikovurdering  
 
» Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse vurdere risiko ved alle påvirkninger 

(arbeidsatmosfæren) som kan føre til helseskader hos arbeidstaker.  
» Kartlegge aktuelle jobbsekvenser. 
» Gjennomføre sikker jobbanalyse (SJA) av hver enkelt jobbsekvens. 
» Iverksette risikoreduserende tiltak etter en konkret handlingsplan. 
 
Argus anbefaler alle å følge Arbeidstilsynets veileder under arbeidet med risikovurdering av 
varme arbeider: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78909   
 
Vær spesielt oppmerksom på følgende forhold 
 
» Ventilasjon og avsug i trange rom. 
» Korrekt åndedrettsvern for de atmosfæriske forhold. 
» Riktig personlig verneutstyr generelt. 
» Opplæring av bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr. 
 
Varme arbeider tillates ikke der det er fare for eksplosjon. 
 
Ansvarshavende:  
Ansvarshavende skal forestå det brannforebyggende arbeid. 
 
Utførende:  
Skal ha god kjennskap til slokking av brann i det materialet 
han arbeider med og det brannslukningsutstyr han 
disponerer.  
I særlige tilfeller skal det være brannvakt. 
 
NB! 
FG-ordningen krever sertifikat for varme arbeider 
ved forsikring av byggearbeider. 
 
  

Alle som er involvert i varmt arbeid skal 
ha fått dokumentert sikkerhetsopplæring og 

arbeidsstedet skal være under oppsyn så lenge  
det er fare for at antennelse kan oppstå  

etter at arbeidene er avsluttet. 
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Slipe- og kuttemaskiner 

» Monter kun slipeskiver som er uten skader.
» Skiven skal gli lett inn på spindelen.
» Det skal være en god mellomlagsskive som fordeler festetrykket.
» Ikke trekk for hardt til. Det kan gi uønskede spenninger.
» Slipemaskinen skal ha verneinnretninger som er i orden.
» Det skal benyttes personlig verneutstyr.
» Risikovurderinger med fokus på rystelser før oppstart

av et slipearbeid er obligatorisk.

«Nå er je langt forbi både 
tiltaks- og grenseverdier.» 
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Mørtel, sement og helseskader 

Risiko: 

» Våt sement kan gi etseskader i huden.

» Våt sement – trukket inn i arbeidstøy – gir fort dype etseskader.

» Slike etseskader fører lett til at man blir allergisk mot krom.

» Kromallergi gir lett eksem.

» Eksem helbredes ikke lett.

Disse rådene er viktige for å 
unngå å få eksem. Har du 
allerede fått eksem, kan du 
forhindre forverring ved å 
følge rådene 

Tiltak: 

» Søl minst mulig.

» Bruk vanntette støvler.

» Bruk forede gummihansker.

» Skyll hud med RENT vann.

» Bruk fuktighetskrem på hendene som forebyggede tiltak, selv om du er mann!
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Arbeid ved høyspentledninger 

Alt arbeid skal foregå i forsvarlig avstand. 

Ved arbeid nærmere enn 30 meter, skal det stedlige E-verk kontaktes. 

Minsteavstand (brukes i samråd med E-verkene): 

Spenning i KV 72,5 123 145 170 245 300 420 
Avstand til maskin 3,0 5,5 5,7 6,0 6,7 7,3 8,5 

Dersom kjøretøyet ved en ulykke skulle stå fast i en høyspentkabel: 

Rop til andre! 
Få kontakt med E-verk! 
Bli sittende inntil strømmen er slått av! 
Unngå kontakt med stålet i kjøretøyet! 

Dersom man pga. brann eller andre årsaker må forlate kjøretøyet: 

Hopp ned på bakken med bena samlet! 
Det må ikke forkomme kontakt av noen 
karakter med kjøretøyet! 

Hink bort på ett ben, eller gå vekk 
med særdeles korte skritt på  
tørrest mulig grunn. 
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Bruk av alle typer kraner 

Det er krav til kranførerbevis for bruk av kraner over 2tm, også mobile kraner og lastebil-
monterte kraner. For bruk av traverskran, skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring. 
Dvs.: en erfaren mann gir en mindre erfaren mann opplæring. Med dokumentert menes 
her et skriftlig dokument som er arkivert i HMS-systemet. 

» Alt sikkerhetsutstyr på krav skal testes før start.
» For løfteinnretninger med variabelt utlegg, skal det også foreligge

lastmomentdiagrammer.
» Kraner og andre løfteinnretninger skal ikke brukes til personbefordring uten dispensasjon.
» Manøvrer med myke bevegelser.
» En kran løfter kun vertikalt.
» Stålwire med diameter under 6,4 mm skal ikke brukes under noen omstendighet.

Ingen skal benytte kran uten 
forskriftsmessig opplæring. 

Håndsignaler 
1. Lær deg signalene.
2. Plasser deg riktig.
3. Påse at lasten blir riktig stroppet.
4. Gi tydelige og presise signal med

store hånd/armbevegelser.
5. Unngå skjevtrekk.

Radiosignaler: 
1. Lær deg korrekt bruk av radioen.
2. Test sambandet før en løfteoperasjon.
3. Snakk sakte og tydelig.
4 Hold kontinuerlig samband når lasten 

ikke er synlig for kranfører. 
5. Unngå unødig bruk av radio.
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Arbeid med og ved gaffeltruck 

NB: Bruk av gaffeltruck krever eget truckførerbevis. 

For elektrisk drevne trucker gjelder spesielt: 
Ved 80 % utladning må trucken settes til lading. 
Så følg med: Vær lys våken! 

Generelt 
» Bremser låses ved parkering.
» Det parkeres ikke med last på gafler.
» Ingen går under gafler med last.
» All last skal balanseres maksimalt med riktig plassering av gaffelben.
» Gaffeltruck skal ikke benyttes som arbeidsplattform.
» Arbeider du med truck på et fryselager eller et annet lukket område, skal du alltid ha

operativt kommunikasjonsutstyr tilgjengelig.

Det er lett å påføre omgivelsene skade ved bruk av gaffeltruck! 

Hva kan gå galt? Det meste! 
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Bruk av spiker- og boltepistol 

Aldergrensen for bruk er 15 år. 

Det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, 
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 

Under hvilepauser og kortere 
arbeidsopphold skal så vel pistol som 
drivpatroner være innlåst i 
oppbevaringskassen. Når ellers pistol og 
drivpatroner ikke brukes, skal de 
oppbevares innlåste i hensiktsmessige 
rom eller skap.  

Før skyting skal det settes opp varselskilt med teksten "Advarsel, skyting med 
spiker/boltepistol foregår", på nødvendige og godt synlige steder. Hode-, øye, splint- og 
hørselsvern skal brukes.  

Ved avfyring skal pistolen trykkes rett mot underlaget på grunn av fare for rikosjett ved 
hardt og glatt underlag, kvister mm.  

Før arbeidet begynner skal det tas nødvendige forhåndsregler for å unngå personskade. Det 
skal brukes hørselsvern og øyevern etter behov. Når pistolen legges til side, settes i stativ 
eller liknende, skal det påses at avtrekker og avfyringssperre ikke kan trykkes inn. Når 
arbeidet er ferdig, skal pistolen frakobles drivkraften. Før pistolen justeres skal den frakobles 
drivkraften og tømmes for spiker. 

Drivpatroner 
Drivpatroner skal ikke tvinges inn i kammeret.  
Hvis en ladd pistol ikke avfyres straks, skal drivpatronen og festeelementet tas ut. 

Vedlikehold 
Spiker- og boltepistol skal rengjøres daglig iht. bruksanvisning. 

"Regler er jaggu til for å følges, 
skjønner jeg…" 
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Arbeid i høyden 
Jf. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17. 

For arbeid på stillas og bruk av fallsikringsutstyr viser vi til egne instrukser. 

Atkomst fra stige 
Bruk av stiger skal så langt som mulig unngås. Likevel; når stige benyttes som atkomst til tak, 
avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Og når stige benyttes som 
atkomst, skal den alltid sikres i toppen. 

Arbeid på tak  
Ved arbeid på tak og toppdekker skal det settes opp rekkverk, med mindre det er sikret ved 
stillas. Det skal benyttes nødvendig fallsikringsutstyr, og det skal være gitt dokumentert 
sikkerhetsopplæring til samtlige arbeidstakere som arbeider på tak. 

Risikovurdering 
Arbeid på tak krever gjennomføring av 
risikoanalyse for hele arbeidet,  
inkludert en sikker jobb analyse  
av hver enkelt jobb-sekvens.  
Samtlige arbeidstakere som  
skal delta i arbeidet skal  
signere på handlingsplanen  
for risiko-reduserende  
tiltak før arbeidet starter opp. 

Atkomst fra gardintrapp 
NB: Arbeidstilsynet liker ikke  
gardintrapper. Bruk av slike krever 
spesiell årvåkenhet. 
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Arbeid på stillas 
Jf. Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid. 

Selvstendig arbeid med stillasbygging (typegodkjent stillas) med arbeidsgulv høyere enn  
2 m krever opplæring:  
For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, 
demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer 
teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert 
person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant 
sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, 
herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Med denne opplæring kan man 
bygge stillas for arbeid opp til 5 meters høyde. 

Selvstendig arbeid med stillasbygging (typegodkjent stillas) fra 5 m til 9 m krever følgende 
opplæring: 
For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, 
demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer 
teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert 
person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant 
sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, 
herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har 
gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert 
person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter. 

Selvstendig arbeid med stillasbygging (typegodkjent stillas) fra 9 m krever følgende 
opplæring:  
Arbeidstaker skal har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring 
og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. 
Arbeidstaker skal også få øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, 
demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr 
(fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne 
bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv fra ni 
meter. 

Opplæring i arbeid på stillas 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å 
utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en 
gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering. Arbeidsgiver har ansvar 
for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes. 

Sikring mot fall 
Gangbaner, trapper, plattformer og arbeidsplasser som er plassert i høyden skal til enhver 
tid være solide og stabile, og ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte.  
På konstruksjoner der arbeidet medfører fare for personskade ved fall på mer enn 2 m til 
lavere nivå, skal det der det er praktisk mulig, være gangbane. Når høyden er større enn 2 m, 
skal det alltid være rekkverk eller andre vernetiltak. Åpninger mellom vegg og stillas eller 
gangbane større enn 0,3 m skal sikres.  
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Utforming av rekkverk 
Der det skal være rekkverk skal det ha en slik høyde og utforming at sikring oppnås og at 
arbeidstakerne ikke utsettes for fare. Høyden på̊ rekkverket skal være minst 1 meter. 
Rekkverkshøyden på systemstillas kan reduseres til et absolutt minstemål på̊ 0,95 meter. 
Rekkverket skal ikke ha så store åpninger at det innebærer fare for at arbeidstakere kan falle 
igjennom. Når det som fallsikring benyttes horisontale lister skal det være minst en knelist 
plassert midt mellom håndlist og gulv eller fotlist. Der det er fare for at gjenstander kan falle 
ned skal rekkverket ha fotlist som er minst 0,10 meter høy. På stillaser skal fotlist være minst 
0,15 meter. På tre-stillaser med gulvhøyde mindre enn 8 meter skal fotlist være minst  
0,1 meter. Fotlist skal ligge an mot gulvet. Annen tildekking skal benyttes når fotlist ikke gir 
tilstrekkelig vern. 

"Se deg for din gjøk,  
høyder er ingen spøk.." 
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Bruk av lift 
Lift må opp stilles opp på en slik måte at den er forsvarlig i bruk.  
Der det er påkrevet skal det settes opp betryggende sperreinnretninger. 
Det skal være fri passasje på minst 90 cm rundt liftens  
bevegelige deler i opptil 2 m høyde.  

Se opp for strømførende ledninger. 

Støttelabber skal låses. 

Instruksjonsbok skal være kjent for bruker – 
og den skal følges. 

Instruksjonen skal være på norsk. 

Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring 
ved bruk av lift (kan gis til mindre erfarne  
medarbeidere av erfarne medarbeidere med  
dokumentasjon gjennom systemet). 

Fallsikring 
Dersom arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget med risiko for fall, skal det 
benyttes fallsikring dersom annen tilfredsstillende sikring ikke er etablert. Fallsikringsutstyr 
skal være innrettet slik at det primært forhindrer fall, sekundært slik at et eventuelt fall 
bremses. 

Fallsikringsseler skal være slik konstruert at de fordeler trykkbelastningen på kroppen og 
tilkoblingen skal være over midjen. De skal ha sikkert feste og ikke utsettes for skarpe kanter 
under bevegelse.  

Kontroller at fallsikringsutstyret du skal benytte faktisk er 
godkjent og egnet til ditt formål og sørg for at dokumentert 
sikkerhets-opplæring er på plass. 

Støtteutstyr 
Slikt utstyr skal være egnet til å gi støtte for arbeidstakeren 
under arbeid i fallsikringsutstyr slik at han ikke hindres i 
arbeidet.  

NB: Støtteutstyr skal ikke forveksles med fallsikringsutstyr. 
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Bekreftelse fra den ansatte til arbeidsgiver 
 
 
 
 
Arbeidsgiver krever at: 
 
» Du skal sette deg inn i håndbokens oppbygning. 
» Lese de sidene i boken som er aktuelle for deg.  
» Selv bidra til et bedre arbeidsmiljø ved å skrive avvik fra krav i denne håndbok.  
» Signere dokumentet. 
» Levere det til kontoret for arkivering. 
 
 
 
Bekreftelse: 
 
Undertegnende bekrefter med dette å ha fulgt kravene overfor etter beste evne. 
 
 
 
Dato:  
 
 
 
Navn.:  
 (bruk blokkbokstaver) 
 
 
 
Signatur.:  
 


