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Om HMS-håndboken
Vårt mål med denne håndboken
Håndboken skal bidra til å gi både ledelse, ansatte og oppdragsgivere sikkerhet for at vi som virksomhet har tatt
Arbeidsmiljøloven med alle den forskrifter på alvor, og i særlig grad satt fokus på Forskrift om organisering, ledelse
og medvirkning, Forskrift om utførelse av arbeid og Arbeidsplassforskriften.
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.
Vårt mål for sikkerhet på arbeidsplassen
Vi vil kommefriske og skadefrie hjem fra arbeidet hver dag 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 - 10-4 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.
Medvirkning og avviksshåndtering
Alle våre ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med innholdet i denne håndboken umiddelbart etter mottak, og kvittere
for gjennomlesning på forsiden i denne "Appen". Vårt firma 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
Vi gjennomfører hvert år 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. Den digitale
håndboken holdes løpende oppdatert mot lov- og forskriftskrav av vår leverandør Argus AS.

Med hilsen

Magnus Strand Glærum
Daglig leder
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Hvis det finnes instrukser og prosedyrer med samme navn eller lignende innhold i boken, gjelder de som ligger under
"Vår håndbok" foran de som ligger i den generelle delen av boken.
Vedr. sikkerhetsinstrukser i Argus sine håndbøker og dokumentbaser.
Alle instrukser er utledet av og holdes oppdatert mot krav i gjeldende regelverk. Imidlertid er svært mange forhold i
våre sikkerhetsinstrukser hjemlet i flere forskrifter. Dersom vi skulle gitt konkrete henvisninger til lov- eller forskrift
på hver enkelt instruks, ville ideen med lesbare og effektive sikkerhetsinstrukser blitt svekket. Vi har derfor valgt bort
henvisninger i våre instrukser.
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Litt fakta om oss
Firmanavn:
Hire AS
Hovedkontor Oslo:
Gamle Leirdalsvei 16,
1081 OSLO
Avdelingskontor Sandefjord:
Kirkegata 4,
3208 Sandefjord
Foretaksnr.:
NO 991 472 576 MVA
Telefon:
22 65 18 00
E-post:
epost@hire.no
Daglig leder:
Magnus Strand Glærum
Mobiltelefon: 906 55 473
Hovedverneombud:
Odd Einar Vangsten
Mobiltetelefon: 959 25 061
Systemansvarlig:
Odd Einar Vangstein
Bedriftshelsetjeneste:
Falck Healthcare AS

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 - uavhengig av antall ansatte.
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Varslingsplan
Se også i håndboken om ulykker og arbeidsrelatert sykdom i delen om sikkerhet og regelverk.

Hos oss varsles følgende ved brann og andre ulykker:
Daglig leder:
Magnus Strand Glærum. Telefon: 906 55 473
Arbeidstilsynet:
Telefon dagtid: 73 19 97 00
Utenom kontortid: Se liste på: www.arbeidstilsynet.no
Giftinformasjonen:
Telefon: 22 59 13 00 www.helsenorge.no/Giftinformasjon
DSB,
Telefon: 482 12 000. www.dsb.no
Legevaktsentralen,
Telefon: 116 117

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 faktaopplysninger
klare når du ringer. Døgnåpen telefon.
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - skal kontaktes ved alvorlige ulykker i forbindelse med f.eks
eksplosiver, farlig gods, farlige stoffer, større el-ulykker med mer.
Legevaktsentralen (nasjonal legevakt) mottar henvendelser fra hele landet via dette nummeret. Ved behov
viderekobles samtalene til andre legevaktsentraler og AMK.
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Organisasjonsplan

Alle disse har gjennomført 40 timers kurs i HMS
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Personlig Sikkerhets Instruks (PSI)
Sikkert arbeidsmiljø
Vi skal alltid ta nødvendige hensyn til sikkerheten på våre bygge-/anleggsplasser - både for egne arbeidstakere og for
alle som arbeider for eller på vegne av oss.
Informasjon
Vi forventer at alle som arbeider for eller på vegne av oss har satt seg inn i de sikkerhetsinstrukser som gjelder for
det arbeid de skal utføre og at de tar gjeldende sikkerhetskrav på alvor.
Risikovurdering av oppgaver
Risikovurderingen består av følgende elementer: Vi gjennomfører en sikker jobb analyse (SJA) for hver enkelt
jobbsekvens. Når alle jobbsekvenser er vurdert, gjennomfører vi en analyse av den totale risiko som er identifisert og
velger effektive risikoreduserende tiltak for det konkrete tiltaket. De medarbeidere som skal utføre
risikovurderingen skal også angis i vårt formular som er basert på NS 5815:2006. Ingen oppdrag hos oss skal
iverksettes uten at risiko er vurdert.
En del av våre faste oppgaver er daglige gjentakelser og inngår i foretakets overordnede risikovurdering. Når en
oppgave avviker fra det daglige arbeidet, gjennomfører vi en konkret risikovurdering for den nye oppgaven.
Vernearbeid/verneutstyr/synlighet
Alt vernearbeid starter med nødvendig sikkerhetsopplæring for alt personell. Opplæringen skal være
produktspesifikk, jf. A-0411 i vårt system.
Vi skal benytte godkjent arbeidstøy og verneutstyr i alle arbeidsoppgaver vi skal utføre.
I tillegg skal vårt firmanavn fremgå av arbeidstøyet, som til enhver tid skal være ettersett og presentabelt. Ansvarlige
ledere skal videre påse at vernerunder blir gjennomført løpende i våre prosjekter, og at punkter fra risikovurderinger
foretatt før oppstart følges opp underveis som tilleggs-punkt i den konkrete vernerunde for prosjektet
Avvikssystem som verktøy i forbedringsarbeidet.
Avviksarbeidet står sentralt i vårt forbedringsarbeid.
•
•
•
•
•
•

Vi registrerer avvik fra krav
Vi protokollfører avviket
Vi behandler protokollen
Vi iverksetter tiltak for å unngå nye avvik
Vi etterprøver tiltakene
Vi informerer alle om resultatene.

Avviksarbeidet er det viktigste arbeidet vi har med tanke på kontinuerlig forbedring av et sikkert arbeidsmiljø.
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ANLEGGSSIKKERHET

Her finner du sikkerhetsinstrukser som i hovedsak egner seg for anleggsfolk.
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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.

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

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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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!
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Bruk av gravemaskiner
Alle gravemaskiner med over 20KW motor skal være ha årlig sertifisering, og fører skal ha tilfredsstillende
sertifikater/fagbrev.
Bruk av utstyr utover skuffe omfattes av krav til produktspesifikk dokumentert sikkerhetsopplæring.
Våre førere skal påse at det er godkjent brannslukningsapparat i maskinen under bruk.
HK-fester er normalt utstyr på dagens gravere. Når du har byttet utstyr, skal du ikke bare få bekreftet at det er i lås
elektronisk, men du skal selv kontrollere at utstyret faktisk sitter slik det skal. Det er fengselsstraff for å unnlate den
fysiske kontrollen.
Gravemaskiner som brukes til løft av hengende last, skal ikke belastes med mer enn 65 % av statisk tippelast.
Sertifisert løfteredskap (slings) skal benyttes ved løft av hengende last. Løfteredskap skal festes på følgende måte:
Til sertifisert sikkerhetskrok som er forskriftmessing fastsveiset på skuffen/hurtigkoplingen.
Løfteredskap 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 sirkelen av grave-aggregatets ytterste ende (skuffetann), 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 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 rapport nr. 284.
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesenxmlui/bitstream/handle/11250/2658779/Rapport%20284%20Planlegging%20og%20utf%c3%b8relse%20av%20komp
rimeringsarbeid%20varige%20veger%202011-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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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 (f.eks. en maskinfører med fagbrev).
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:
•
•
•
•
•

Vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0 meter
under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke avstives.
Vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt skal dette
vises på tegningen.
Vise plassering av gravemasser.
Inneholde arbeidsinstruks som dekker alle
arbeidsoperasjonene.
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 brukrerveiledning 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.
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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:
•
•
•
•
•
•
•

Godkjent arbeidstøy
Vernebriller/visir
Vernesko/støvler (vanntette)
Hjelm
Hørselsvern
Gassmåler
Ved kontakt med slam eller avløpsvann benyttes: vanntett vernetøy, vanntette hansker/støvler.

Utstyr som skal være tilgjengelig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhetssele
Tau
Stige
Friskluftsutstyr/filtermaske
Førstehjelpsutstyr
Sambandsutstyr
Sperreutstyr
Håndlykt
Øyeskylleutstyr
Desinfiserende såpe og varmt vann/desinfiserende våtservietter.

19

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.

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.
Bruk boreutstyr som sikrer minst mulig avvik i forhold til
salveplanen.

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.

20

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.
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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.

Brannslukningsapparat 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 alt 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.
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Pigging/kuling 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".

Prosedyre ved kuling
Ved kuling av stein skal det alltid brukes gitter på gravemaskin. Ved kuling skal alltid blokken som skal kules plasseres
på et lavere nivå enn maskinens belter.

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
Bruk av vibrasjonsutstyr skal risikovurderes.
Forskriften har satt opp tiltaks- og grenseverdier, og forklarer disse på følgende måte:

Sja gjennomføres ved å klikke på denne lenken: https://www.vibration.db.umu.se/app/

Anbefalingene her skal følges uten avvik av våre ansatte. Dersom anbefalingene ikke følges, risikerer man
følgende:
•
•

•

Kroniske plager:
Langvarig vibrasjonseksponering kan føre til varige skader på blodårer, nerver, muskler og ledd.
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.
Nerveskade:
Symptomene er lammelser i fingre/hånd og evt. underarm, nedsatt følsomhet for vibrasjon, berøring,
temperatur og smerte, samt dårlig finmotorikk og nedsatt kraft.

NB:
Det finnes i dag begrenset medisinsk behandling mot hvite fingre eller nerveskader.
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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 forebyggende tiltak, selv om du er mann.
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Bruk av alle typer kraner
Det er krav til kranførerbevis for bruk av kraner over 2tm, også mobile kraner og lastebilmonterte 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsgiver skal sørge for at det på lett tilgjengelig sted, på eller i nærheten av løfteinnretningen, skal
finnes et eksemplar av instruksjonsboken.
For løfteinnretninger med variabelt utlegg, skal det også foreligge lastmomentdiagrammer.
Før arbeidet med kran settes i gang, skal kranføreren utføre alle bevegelser med sikte på å kontrollere at
maskineriet og sikkerhetsutstyret fungere tilfredsstillende.
Når det kan være fare for ising, skal kranføreren ved arbeidstidens begynnelse undersøke alle bevegelser, og
uten eller med liten last, tørrkjøre alle bremsetromler, dersom kranen teknisk er utstyrt med slik innretning.
Alt sikkerhetsutstyr på kran 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. Dette er spesielt viktig ved svingebevegelser.
En kran løfter kun vertikalt. De må ikke brukes til å trekke løs last som har satt seg fast.
Stålwire med diameter under 6,4 mm skal ikke brukes under noen omstendighet.

Ingen skal benytte kran uten forskriftsmessig opplæring.
Sjekk alltid følgende før kraning:
•
•
•

Sjekk alltid at alle løfteskrev er godkjent i løpet av siste år.
At den som gir signal, følger kjente og avtalte varselsignal.
At man er enige om hvordan kritisk varsling skal foregå (språkutfordringer kan skje i dagens Norge).

Håndsignaler
•
•
•
•
•

Lær deg signalene.
Plasser deg riktig.
Påse at lasten blir riktig stroppet.
Gi tydelige og presise signal med store hånd/armbevegelser.
Unngå skjevtrekk.

Radiosignaler:
•
•
•
•
•

Lær deg korrekt bruk av radioen.
Test sambandet før en løfteoperasjon.
Snakk sakte og tydelig.
Hold kontinuerlig samband når lasten ikke er synlig for kranfører.
Unngå unødig bruk av radio.

Sertifisering av kraner og løfteutstyr
Alle kraner og løfteredskap, så som stropper, kroker, sjakler, løftepunkt etc. skal sertifiseres minst en gang pr. år.
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Godkjent løfteredskap skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning påført.
Samsvarserklæring, sertifikat/ bruksattest, bruksanvisning og dokumentasjon på årlig kontroll skal oppbevares på
arbeidsstedet.
Kontroller alltid kapasitet og merking visuelt før bruk.

Arbeidstilsynet benytter 4 fargekoder som skiftes hvert kalenderår.
Når årlig kontroll av løfteutstyr er gjennomført er det vanlig å merke det med årets farge.
Hvit: Redskap som skal repareres eller kasseres merkes med hvit farge på de steder/komponenter som er skadet.
NB. Disse løfteredskapene skal ikke brukes.
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Vedlikehold av kompetanse for sjåfører
Det er myndighetskrav til kompetansevedlikehold for alle sjåfører. Hvert femte år skal sjåførene igjennom følgende
etterutdanning.
Etterutdanning skal omfatte tema for læreplanen for grunnutdanning med følgende temaer:
Sikring av last.
Førstehjelp/ulykkesberedskap.
Kundebehandling.
Arbeidsmiljø.
Ergonomi, helse og ernæring.
Generell trafikksikkerhet.
Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil.
Kjøring under spesielle forhold.
Persontransport i og utenfor rute.
Nasjonal og internasjonal person- og godstransport.

Temaet "optimal og sikker kjøring" betyr i tillegg til hva ordene selv sier, også i praksis fokus på det ytre miljø og
forurensning.
Våre sjåfører påser selv at egen kompetanse vedlikeholdes, og er pliktige til å gi arbeidsgiver beskjed dersom
nødvendig kompetanse av en eller annen grunn ikke lenger har gyldighet.
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Kjøre- og hviletids-bestemmelser i korte trekk
Jf. vegvesen.no

Daglig kjøreperiode
•
•

Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause.
Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile.

Døgnhvile
•
•

Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn.
Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler.

Ukentlig kjøreperiode
•
•

Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører).
Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om
arbeidstid for sjåfører).

Ukehvil
•
•

Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer.
Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende
hvileperiode).

Hensikten med regelverket er å ivareta trafikksikkerheten
og sikre like konkurransevilkår, samt å ivareta sjåførens
arbeidsforhold.
Fartsskriver registrer riktig kjøretid
Er du omfattet av kjøre- og hviletidsregelverket skal du ha
fartsskriver i kjøretøyet. Fartsskriveren holder styr på
kjøretiden og sikrer at du vet når du skal ta pause.
Har kjøretøyet digital fartsskriver må du ha et sjåførkort.
Difaskortene må bestilles på trafikkstasjonen.
Har kjøretøyet analog fartsskriver må du ha diagramskiver som skiftes ut når den daglige kjøreperioden er over.
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Riveoppdrag
•

•
•
•

Tenk sikkerhet før en starter med et arbeid. Dvs. tenk gjennom arbeidssituasjonen, farer som kan oppstå. Alt
rivearbeid er farlig.
Ta aldri unødige sjanser med din egen eller andres sikkerhet.
Sørg for at du og andre bruker egnet sikkerhetsutstyr. (Hjelm, vernesko, vernebriller og sikkerhetssele hvis
nødvendig).
Unngå mest mulig å bruke stige, og aldri som permanent arbeidsplattform. (La deg ikke presse til å ta
unødvendige sjanser). Husk, du har bare ett liv og det må du ta vare på.
Sørg for at utstyret du bruker er i sikkerhetsmessig stand.

Viktig: Dersom du oppdager feil eller mangler ved utstyret, leveres det til reparasjon slik at neste bruker finner
utstyret i forsvarlig stand.
Meld fra om ulykker/ nestenulykker, slik at vi alle kan lære av de feil vi evt. gjør. På den måten kan vi være med og
forebygge en større ulykke. Kom gjerne med innspill om en bedre og sikrere måte å utføre arbeidet på.
Det er minst like viktig å ivareta sikkerheten til andre personer på byggeplassen.
Sjekk hvem/hva som befinner seg i umiddelbar nærhet av du arbeider. Snakk evt. med byggeleder om tiltak som bør
settes ut i livet. (F. eks. sperre av et område eller lignende.) Det gjelder din og andres sikkerhet.
I tillegg kommer ansvar for ikke å skade/ødelegge ting
i nærheten av arbeidsstedet.
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Brøyting og snørydding
Generelt
Vær spesielt varsom ved dårlig sikt og rygging. Sørg for at brøyteutstyret er godt vedlikeholdt og i orden. Bruk
sikkerhetsbelte og vær oppmerksom på "innpakkede steiner" og kanter på brøyteroden. Avpass farten.
Brøyting
•
•
•

Brøyting settes i gang når det er fare for at max snømengde i henhold til avtale nås.
Under snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under
ekstreme værforhold kan kravene fravikes.
Hele brøyteroden skal være ryddet for snø innen avtalt tid. Utbrøyting til full bredde skal utføres
umiddelbart etterpå.

Følgende skal medbringes:
•

Løyve, vognkort og førerkort. Hjelm,
godkjent arbeidstøy, vernesko og
hørselsvern.

Kjøretøyet skal være utstyrt med følgende:
•

Eksos over tak, VGB-feste, gult roterende
varsellys.

Bruk av hydrauliske snøfresere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen må oppholde seg foran fresere etter at motoren er startet.
Påse at ingen uvedkommende oppholder seg i nærheten når motoren startes.
Bruk hørselsvern i området rundt fresere når motoren er i gang.
Alle luker i motorpanseret skal være lukket når fresere er i drift.
Ved prøvekjøring av stillestående snøfreser, skal prøvekjøreren påse at nødvendige sperreordninger er
plassert foran maskinen slik at ingen kommer uforvarende bort i viftene.
Motoren skal alltid stoppes ved rengjøring i utkasteråpningen. Hvis motoren er utrustet med mekanisk
nødstopp, skal også denne aktiveres.
Motoren skal alltid stoppes ved bytte av sikringspinner. Hvis motoren er utrustet med mekanisk nødstopp,
skal også denne aktiveres.
Stopp motoren og slå av all strøm før påfylling av drivstoff.
Dersom motordeksler må åpnes mens motoren går, skal spesiell forsiktighet utvises.
Hydraulikkslangene skal kontrolleres for brister med jevne mellomrom.
Ingen service eller reparasjonsarbeider må utføres når motoren er i gang.
Under snøfresing er sikkerhetssonen bak utkasteråpningen, eller på den andre siden, bak forkant av
frontskroget.
Hvis sikringspinnene knekker og motoren har vært belastet lenge på høyt turtall, skal den gå noen minutter
på lavt turtall slik at motoren blir avkjølt før den stoppes og sikringspinnene byttes. Dette for å unngå skader
i motoren.
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GENERELL SIKKERHET

Her finner du sikkerhetsinstrukser som egner seg for arbeidsfolk i forskjellige bransjer.
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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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tett lekkasjen umiddelbart.
Vurder utslippsmengde og forurensningsfare.
Registrer drenasjeveier.
Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare).
Ikke spyl eller fortynn.
Absorber med absorbenter (som bark, sagflis og annet materiale).
Sperr av midlertidig.
Avklar videre med politiet/brannvesen.
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 til utarbeidelse av SHA-plan på byggeplasser?
Dersom arbeidet er arbeid som utføres i avtaler mellom profesjonelle parter.
Når gjelder kravet til forhåndsmelding til Arbeidstilsynet?
Når arbeidet er planlagt å vare mer enn 15 virkedager eller samlet 250 dagsverk.
Hvem skal sende meldingen til Arbeidstilsynet?
Byggherren i profesjonelle kontrakter og den som påtar seg oppgaven i forbrukerforhold.
Oversiktslister, samt HMS-kort
Dersom oppgaven omfattes av kravet til utarbeidelse av SHA-plan, skal oversiktslister føres som et ledd i
koordineringen av SHA- på byggeplassen. Føring skal foregå elektronisk.
SHA-plan på byggeplass – Byggherrens ansvar
Dersom arbeidet utføres for en profesjonell part, 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 ta hensyn til
de innspill som fremgår av denne på selvstendig grunnlag.
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
Kommunikasjon er den største risiko som finnes på våre
byggeplasser i en multikulturell tid. Vi vurderer til enhver tid,
hvordan trygg kommunikasjon skal foregå.
"Den loven er noe sludder, ta det med godt humør."
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Hjelm og verneutstyr
Ifølge 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, samt synlighetstøy,
bukse, jakke eller vest.
Det er stort sett påbudt med hjelm på anlegg. Er det imidlertid slik at arbeidstakeren selv må vurdere behovet ut fra
et eget skjønn og er i tvil om nødvendigheten i et spesielt tilfelle, skal nærmeste overordnede kontaktes. Verneutstyr
skal benyttes inntil avklaring har funnet sted.
Det er forbudt med radio/musikk i hørselvern!

"Bruk hue gutt! Hjelmen min gjør større nytte enn paraplyen din."
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Arbeid på veg/trafikkdirigering
For utfyllende informasjon, se: N301:2021
Arbeidsvarslingsplan (pkt. 2.2.3)
Før det igangsettes arbeid skal det foreligge vedtak med godkjent arbeidsvarslingsplan fra gjeldende vegmyndighet.
Det skal utpekes kompetent ansvarshavende, dvs. en person med godkjent kurs for den aktuelle varslingsplanen og
gjennomføringen. Dersom den som er ansvarlig for å lage arbeidsvarslingsplan ikke er i stand til å utarbeide
tilfredsstillende arbeidsvarslingsplaner, må denne tjenesten eventuelt anskaffes fra virksomheter med tilstrekkelig
kompetanse.
Risikovurdering
I forbindelse med utarbeidelse av en arbeidsvarslingsplan, skal det utføres risikovurdering. Byggherre eller utførende
virksomhet utarbeider eller får utarbeidet forslag til arbeidsvarslingsplan basert på en risikovurdering av planene for
hvordan det er planlagt å utføre arbeidet. Det skal legges stor vekt på sikkerheten, både for arbeidere og trafikanter,
samtidig som det planlegges for å opprettholde tilfredsstillende framkommelighet for alle typer trafikanter.
Opplæring/kurs
Alle som arbeider på veg, skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring
blir gitt. Kompetansen skal kunne dokumenteres.
Synlighet
Alle som utfører arbeid på/ved offentlig veg åpen for alminnelig ferdsel skal benytte synlighetstøy i klasse 3 i
samsvar med NS-EN ISO 20471.
Sikring og varsling
Det skal alltid gjøres en risikovurdering for å fastlegge hvilke typer sikring og varsling som skal benyttes i de enkelte
tilfeller.
All varsling og sikring skal være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig, slik at trafikantene får mulighet til å opptre
korrekt.
Skilting
Skiltmyndighet skal alltid melde fra til politi, brannvesen og ambulanse om arbeider som medfører stenging av veg
eller redusert trafikkavvikling. Dette krever at det etableres rutiner for når de utførende virksomhetene skal
rapportere om arbeidet.
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 svært viktig at vegarbeid organiseres slik at det ikke oppstår unødig store forsinkelser for trafikantene.
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Arbeid i tunneler
Tunnel har ikke særbestemmelser når det gjelder varsling og sikring i N301.
Krav til dirigent (manuell trafikkdirigering)
Arbeidstaker skal være fylt 18 år og ha gjennomgått særskilt opplæring i trafikkdirigering (kurs 3), ha førerkort kl. B,
helse til å utføre oppgaven, benytte stoppspak, vise tydelige tegn til trafikantene og kunne kommunisere med dem
på norsk. Dirigenten skal benytte jakke som er spesielt laget for formålet og kun dette. Denne er gul og oransje, og
skal være sertifisert etter EN ISO 20471 klasse 3.
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.
Oppstår det alvorlige hindringer i trafikkavviklingen, så meldes det til Veitrafikksentralen! Tlf.: 175
Generell bruk av refleksvest
Det er påbudt å ha refleksvest i personbiler, varebiler, lastebiler, MC, moped og ATV. Traktorer og anleggsmaskiner
er imidlertid unntatt.
Du må ha minst én godkjent refleksvest lett tilgjengelig i bilen. Den skal brukes om du må stoppe langs veien og
forlate bilen og det er eiers ansvar at det ligger minst en refleksvest i bilen. Refleksvesten må ligge på en armlengdes
avstand fra føreren, for eksempel i bildøren eller i hanskerommet. Vesten skal være CE-godkjent.
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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):

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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Arbeid med og ved gaffeltruck
NB: Bruk av gaffeltruck krever eget truckførerbevis.
Uregistrert truck defineres som motorredskap og kan derfor kjøres på offentlig vei, så lenge det ikke er snakk om
godstransport.
Vedlikeholdsrutiner skal følges.

For elektrisk drevne trucker gjelder spesielt:
•
•
•

Ved 80 % utladning må trucken settes til lading.
Så følg med: Vær lys våken!
Vedlikeholdsrutiner skal følges.

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 motorsag
NB: Alt kraftverktøy skal inspiseres før bruk og vedlikeholdes i henhold til verktøyets bruks- og vedlikeholdsinstruks.
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.

Dersom risikovurderingen avdekker behov for brannvakt, skal det utførte varme arbeidet overvåkes minimum 60
minutter etter avsluttet arbeid og det skal føres tilsyn i en periode på 2 timer etter arbeidet er avsluttet.
Argus anbefaler alle å følge Arbeidstilsynets veileder under arbeidet med risikovurdering av varme arbeider:
arbeidstilsynet.no
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. Argus anbefaler sertifikat for varme arbeider for alle –
FG-ordning eller ikke.
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.

41

Slipe- og kuttemaskiner
NB: Alt kraftverktøy skal inspiseres før bruk og vedlikeholdes i henhold til verktøyets bruks- og vedlikeholdsinstruks.
•
•
•
•
•
•
•

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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Sveising
Arbeidsleder skal:
•
•
•
•

Sørge for nødvendige sikkerhetsdatablad for elektroder som skal brukes.
Påse at riktig verneutstyr er tilgjengelig for den konkrete jobben.
At det er gitt opplæring i bruk av det samme utstyret.
Og at det er gjennomført en risikovurdering med fokus på farlige gasser (målinger er nødvendig) og trange
rom i samarbeid med de som skal utføre arbeidet – før arbeidet starter.

Sveiser skal:
•
•
•
•
•
•
•

Bruke nødvendig punktavsug.
Gjøre seg kjent med kravene i de 4 røykklasser en sveiser skal kjenne.
Sette seg inn i dagens alternative verneutstyr ved sveising.
Lære seg nødvendig vedlikehold av sitt eget personlige verneutstyr.
Sette seg inn i kodene for de ulike varselfarger.
Alltid lagre gassflasker stående.
Sørge for el-sikkerhet ved buesveising, ved blant annet bruk tørre hansker ved elektrodebytte.

"Jeg tåler rett og slett verken varme eller røyk. Åsså kan det verra fali.."
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Høytrykksspyling
Ref. Forskrift om utførelse av arbeid §§ 20-1 og 20-2.
Bruk av verneutstyr
Høytrykksspyling kan være risikosport fordi returvæsken fra den bearbeidede overflate gjerne inneholder løsnede
partikler.

Følgende verneutstyr skal derfor alltid benyttes dersom rekylkraften er over 250N:
•
•
•
•
•
•
•

Hjelm.
PVC-jakke- og –bukse.
Støvler, sklisikre og med stålkapsling.
Åndedrettsvern eller friskluftsmaske.
Eventuelt hørselsvern.
Hansker.
Visir eller alternativ ansiktsbeskyttelse.

Instruks om høytrykksspyling
•
•
•
•
•
•

Strålerøret på stråleinnretningen, med eller uten væskestråle, aldri skal rettes mot egen eller andres kropp
under bruk.
Det skal brukes anordning for mekanisk føring av stråleinnretningen når beregnet rekylkraft er over 250 N.
Stråleinnretningen støttes mot kroppen dersom rekylkraften på håndbetjent stråleinnretning overstiger 150
N.
Avtrekkeren eller utløserventilen aldri skal bindes opp eller blokkeres på annen måte.
Innstillingen av reguleringsventil for arbeidstrykk under bruk, bare skal foretas i samråd med den som
betjener stråleinnretningen. Det samme gjelder regulering av temperatur ved oppvarmet væske.
Etter endt arbeid skal stråleinnretningen plasseres og oppbevares slik at det er utilgjengelig for
uvedkommende personell.

Høytrykksspyling med hjelpeoperatør
•
•
•

Når forholdene tilsier at operatøren har redusert tilsyn med pumpeaggregatet eller arbeidsoperasjonen
ellers krever det, skal en annen hjelpeoperatør ha tilsyn med aggregatet.
Operatøren som har tilsyn med og betjener pumpeaggregatet, skal ha muligheter for kommunikasjon med
heller helst ha visuell kontakt med operatøren som betjener stråleinnretningen.
Operatøren som betjener stråleinnretningen skal fungere som gruppens leder, og kommunisere med
hjelpeoperatøren etter avtalte signaler.
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Instruks for bruk av service-/firmabiler
En firmabil er tradisjonelt en bil som er tildelt ansatte som en del av lønnsbetingelsene. Da har den ansatte bilen til
fri disposisjon og skatter av den fordel han har ved dette.
En servicebil – som defineres som uegnet til privat bruk – kan ikke på noen måte benyttes til privat kjøring. Den skal
kun benyttes til tjenestekjøring. Dersom EN av våre ansatte likevel benytter slik bil i strid med denne instruks og blir
oppdaget enten av skattemyndigheter ved stikkprøvekontroll eller av andreansatte hos oss vil det få følger for alle
som disponerer servicebil.
Skattemyndighetene har i den senere tid hatt et stadig større fokus på privat bruk av servicebiler, og drevet utstrakt
stikkprøvekontroll blant annet på kjøpesentre og steder hvor folk ferdes i private sammenhenger. Etterberegnet
skatt i slike tilfeller er ingen hyggelig opplevelse - verken for deg som arbeidstaker – eller for din arbeidsgiver.
Vi presiserer med dette, etter pålegg fra vår revisor, at det er forbudt å bruke våre servicebiler til privat kjøring under
enhver omstendighet. Vi ber deg om å respektere dette - om ikke for vår skyld - så i alle fall for dine kollegaers skyld.
Vi blir alle skadelidende om EN blir tatt.
Bruk av varebiler: Brukere av firmabiler eller egne biler i med logo er forpliktet til å holde bilene rene både innvendig
og utvendig så langt det lar seg gjøre. Farget diesel skal aldri fylles på registrerte biler. Ved uttak av drivstoff og eller
andre kostnader til vedlikehold av servicebiler, skal alltid reg. nr. være anmerket på bilag, sammen med underskrift
fra den som har rekvirert leveransen.
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Tekniske innretninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal legges spesielt vekt på at teknisk innretning er betryggende sikret mot at deler slynges ut fra den
tekniske innretningen.
Teknisk innretning skal være slik laget og oppstilt at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare
for ulykker eller uheldige belastninger for operatør.
Teknisk innretning skal ha nødstopp.
Innretningen skal være stabil og vibrasjoner skal sjekkes mot tiltaks- og grenseverdier ved behov.
Lysstyrken i arbeidsområdet skal være tilstrekkelig og tilpasset arbeidets art og refleksforholdene innenfor
synsfeltet.
På hensiktsmessige steder ved maskinen skal det finnes nødvendig brannslukningsutstyr.
Maskiner skal være slik innrettet og plassert at operatører raskt kan komme seg ut av fareområdet.
Dersom en teknisk innretning kan medføre fare under bruk, skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring.
Inn i sikkerhetsopplæringen inngår bruk av nødvendig verneutstyr.
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Sikker stans av maskiner - «lås og merk»
Kilde: Arbeidstilsynet
«Lås og merk» - lockout/tagout - er en metode for sikkert vedlikehold av maskiner. Den sikrer at maskinen er tømt
for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår.
Fare ved stans av maskiner
Over halvparten av arbeidsskadedødsfallene i Norge skjer i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon,
inspeksjon, klargjøring eller rengjøring i og omkring maskiner. Mange av disse ulykkene skjer fordi maskinene fortsatt
inneholder energi.
Maskiner kan inneholde mye energi selv om de er stanset. Arbeidstakere som gjør vedlikehold på maskiner, kan bli
drept eller alvorlig skadet dersom de utsettes for slik ukontrollert energi.
Når det ikke er tilstrekkelig å ta ut støpslet fra kontakten eller å ta ut batteri, skal arbeidsgiveren sørge for å etablere
et «lås- og merk»-system.
Hva er «lås og merk»?
«Lås og merk» er en metode for å ta kontroll på farlig energi i og ved maskiner. Den beskriver fremgangsmåten for å
kartlegge farlig energi og for å unngå at deler av maskinen som kan skade arbeidstakere, starter eller utløses.
Hva er farlig energi?
Ulike energityper brukes forskjellig og innebærer farer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrisk energi
Hydraulisk energi
Pneumatisk energi
Kjemisk energi
Strålingsenergi
Fall- eller gravitasjonsenergi
Mekanisk energi
Termisk energi.

Arbeidsgiver har ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å utarbeide, revidere og vedlikeholde systemet med retningslinjer, rutiner og fremgangsmåter.
Å kartlegge hvilke arbeidstakere og maskiner/systemer som inngår i systemet.
Å gi nødvendig informasjon og opplæring.
Å sørge for at alt nødvendig utstyr finnes og vedlikeholdes – også verneutstyr, låseutstyr og verktøy – og
brukes på riktig måte.
Å sikre at bare personer som har fått opplæring, utfører vedlikehold som krever «lås og merk».
Å sikre at arbeidstakerne er under tilsyn og følger den avtalte fremgangsmåten for «lås og merk».
Å bidra til å utvikle rutiner og fremgangsmåter for den enkelte maskin.
Å følge rutiner og fremgangsmåter.
Å varsle om uregelmessigheter.

Arbeidstaker har plikt til:
•
•
•

Å bidra til å utvikle rutiner og fremgangsmåter for den enkelte maskin.
Å følge rutiner og fremgangsmåter.
Å varsle om uregelmessigheter.
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Retningslinjer for lås og merk.
BAS/Arbeidsleder er ansvarlig for at lås og merk gjennomføres på lokasjon. Ved arbeid på eksternt utstyr skal
oppdragsgiver stille med rutine, sjekklister og materiell for sikker stans av maskiner. Følgende bør sjekkes og
verifiseres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har arbeidsutstyret godt synlige og tilgjengelige innretninger for å koble ut energitilførselen (elektrisk,
pneumatisk, hydraulisk, mekanisk osv.)?
Har virksomheten kartlagt farene ved service og vedlikehold av arbeidsutstyret?
Har virksomheten beskrevet nødvendige tiltak for å kunne utføre vedlikeholdet uten fare?
Har virksomheten dokumenterte og fungerende rutiner for å koble ut og låse energien til arbeidsutstyret?
Har maskinoperatørene instruks for hvordan de skal stanse arbeidsutstyr slik at det er trygt å utføre
midlertidig arbeid i farlig område?
Har arbeidstakere som utfører vedlikehold og service på arbeidsutstyr, instruks for utkobling, låsing, merking
og igangkjøring?
Har virksomheten instruks for hvordan arbeidstakere skal ivareta sikkerheten hvis de må gjøre feilsøking,
service og omprogrammering av arbeidsutstyr mens energien er tilkoblet?
Er verneinnretninger og forrigling tilkoblet, og fungerer de som de skal?
Gjør virksomheten systematisk og rutinemessig kontroll og vedlikehold av sikkerhetsutstyret (f.eks.
hovedbrytere og forrigling)?
Overvåker virksomheten at arbeidstakere og leverandører etterlever instrukser og sikkerhetsrutiner?
Sjekker virksomheten jevnlig at instrukser og sikkerhetsrutiner fungerer hensiktsmessig?

Prosedyre for lås og merk
•
•
•

•
•

Kartlegg og forbered stans og utkobling.
Forbered stans og utkobling før vedlikeholdsarbeidet starter:
Kartlegg all energi som systemet bruker. Bruk produsentens og leverandørens bruksanvisning og tekniske
dokumentasjon. For komplekse systemer: gjør kartleggingen og risikovurderingen på tvers av fag (maskin,
elektro, automatikk, hydraulikk, pneumatikk).
Identifiser de potensielle farene under vedlikeholdsarbeidet.
Finn bryterne, ventilene eller andre enheter som kontrollerer energi i systemet og som må låses.

Utarbeid arbeidsinstruks for utkobling. Det er viktig at arbeidsinstruksen gir svar på:
•
•
•
•
•
•
•

hvordan du utfører utkoblingsprosessen for det aktuelle systemet,
hvordan og hvor du skal installere og merke låseenhetene,
hvordan du tømmer eller blokkerer lagret energi,
hvordan du verifiserer at all energi er utkoblet, isolert og tømt – det vil si hvordan du kontrollerer,
at alt står stille når brytere slås på,
at alle rør og tanker er tømt,
at trykk og varme kilder er avkjølt.

Varsle alle berørte parter.
Alle personer som kan tenkes å bli berørt av utkoblingen, må bli tydelig informert om når systemet skal låses og
merkes, og om grunnen til det. Slik unngår du at stansen utløser misforståelser og farlige handlinger. Gi informasjon
om:
•

Hva kommer til å bli låst/merket?
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•
•
•
•

Hvorfor kommer det til å bli låst/merket?
Hvor lenge vil systemet være avstengt og utilgjengelig?
Hvem er ansvarlig for «lås og merk»?
Hvem kan gi mer informasjon?

Kjør ned og stans systemet.
•
•
•
•

Hvis systemet er i gang, bør det stanses på normal måte. Bruk produsentens instruksjoner eller interne
arbeidsinstrukser.
Før videre arbeid må utstyret ha stanset fullstendig. Kontroller:
at hovedbrytere er i av-stilling,
at alle bevegelige deler som svinghjul, tannhjul og spindler har stoppet fullstendig.

Påvis, koble ut og isoler energitilførselen.
•
•
•

Når systemet er stanset, må du:
finne og kontrollere alle de farlige energiene som ble kartlagt i trinn 1,
koble ut og isolere energikildene og restenergier. Bruk skriftlige arbeidsinstrukser som er spesifikke for den
aktuelle maskinen eller prosessen.

Generelle arbeidsinstrukser for noen vanlige energiformer:
Elektrisk energi:
•

Slå elektriske brytere til av-stilling. Kontroller visuelt at bryteren er i av-stilling. Lås bryteren i av-stilling.

Hydraulisk og pneumatisk energi:
•

Sett ventilene i lukket stilling og lås dem. Slipp ut trykket ved å åpne trykkavlastningsventilene. Lukk deretter
ventilene.
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Mekanisk energi:
•

Frigjør energi forsiktig fra maskindeler som fortsatt kan være sammenpresset eller står i spenn. Hvis dette
ikke er mulig: blokker de bevegelige delene som er koblet til den lagrede energien/spennkraften.

Bildet viser bevegelige deler i en maskin som er låst med kabel og merket.
Fall- eller gravitasjonsenergi:
•

Bruk en sikkerhetsblokk eller sperrestav for å hindre bevegelse i de delene av systemet som kan falle eller
bevege seg.

Kjemisk energi:
Lokaliser kjemiske forsyningsrør til systemet og steng ventilene. Der det er mulig: tøm rør og beholdere for å fjerne
kjemikalier (f.eks. gasser/brennbare væsker) fra systemet.
Tøm eller isoler restenergi og lagret energi.
•

Selv om du har stengt tilførselen og koblet ut ledninger, drivverk, rør og slanger, kan det fortsatt være lagret
energi i systemet. Denne energien må tømmes eller isoleres før vedlikeholdet starter.

Slik tømmer eller isolerer du lagret energi:
Elektrisk energi:
•

•

Mange systemer med elektriske komponenter, motorer eller tannhjulsveksler inneholder kondensatorer.
Kondensatorer lagrer elektrisk energi. Les produsentens bruksanvisning for å finne ut hvordan du lader ut en
elektrisk kondensator. Alternativt må du få en autorisert elektriker til å gjøre jobben.
Kondensatorer må utlades etter arbeidsinstruks for å beskytte arbeidere mot elektrisk sjokk. Akkumulatorer
må kobles fra etter produsentens veiledning eller intern instruks.

Hydraulisk og pneumatisk energi:
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•

•

Når ventilene lukkes, er det bare tilførselen av ny energi til systemet som blir utkoblet. Oftest vil det fortsatt
være energi i trykktanker og ledninger i form av gass/luft eller væske under høyt trykk. I hydrauliske
systemer kan det være snakk om svært store energimengder.
Fjern restenergien ved å bruke trykkavlastningsventiler. Dersom systemet ikke har trykkavlastingsventiler,
bør du kontakte produsenten. Han kan informere om andre metoder for trykkavlastning.

Mekanisk potensiell energi:
•

Avspenn oppspente eller komprimerte maskindeler eller fjærer forsiktig. Bruk verktøy eller utstyr som er
beregnet på dette. Hvis dette ikke er mulig: isoler energien ved å blokkere de maskindelene som settes i
bevegelse av maskindelene eller fjærene som er oppspent.

Fall- eller gravitasjonsenergi:
•

Senk maskindeler eller lodd som inneholder fallenergi, til en stabil posisjon og høyde hvor de ikke lenger kan
falle. Dersom dette ikke er mulig: kontakt produsenten og få veiledning om hvordan dere kan blokkere og
hindre bevegelse og fall.

Kjemisk energi:
•

•

•
•
•
•

Tøm systemet for gasser og væsker med kjemiske forbindelser som kan utløse energi (f.eks. bensin og
propan) eller være helsefarlig av andre grunner. Bruk egnet utstyr og tøm på en måte som sikrer at det ikke
utløses kjemiske reaksjoner, lekkasjer eller søl.
Skyll, luft eller dekk til de tømte ledningene og karene. Gjør en gassmåling mht. farlige gasser før
vedlikeholdsarbeidet starter. Hvis vedlikeholdsarbeidet skal foregå i tanker, bør dere kontrollere
oksygeninnholdet.
Arbeidet med å tømme systemet for farlig lagret energi kan i seg selv være risikofullt. Vedlikeholdsarbeidere
må ha særlig opplæring og kunnskap for å kunne utføre dette på en sikker måte. Dette gjelder særlig det å:
tømme akkumulatorer eller trykktanker,
slippe ut damp kontrollert,
vannkjøre kjemikalierør lenge nok.

Lås og merk.
•
•
•

Lås brytere og ventiler i posisjonen «AV» ved å sette en hengelås på de enhetene som isolerer
energitilførselen.
Lås blokkeringer av lagret restenergi på samme vis med hengelås.
Heng på et merke som informerer om utkoblingen.

Sikre at lås og merker ikke fjernes før vedlikeholdsarbeidet er fullført.
•
•
•
•
•

Sørg for regler og rutiner som sikrer at låser og merker ikke fjernes av uautoriserte personer før alt
vedlikeholdsarbeidet er fullført og avsluttet. Rutinene skal hindre at noen utilsiktet starter systemet.
Følg disse retningslinjene:
Hver lås bør ha kun én nøkkel (en universalnøkkel forutsetter særlig kontroll med hvem som bruker den).
Hver arbeidstaker eller gruppebas bør ha sin egen lås (mekanikere, maskinoperatører, elektrikere,
automasjonsteknikere, servicepersonale osv.).
Låsene må fjernes av dem som satte dem på og etter en bestemt prosedyre. Se pkt. 10.

Sjekk at alt er avstengt og dødt.
•

Hver enkelt vedlikeholdsarbeider eller gruppebas bør selv kontrollere at systemet er skikkelig avstengt før en
arbeidstaker beveger seg inn i området. Slik kontroll kan skje på flere måter:
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•

Aktiver systemets brytere og aktivatorer (trykknapper, brytere, vendere osv.), og observer resultatet. Hvis
maskinen(e) ikke reagerer, bekrefter det at energien er utkoblet. Sett aktivatorene tilbake til stilling «AV».
Du må ha kontroll med at ingen er i farlig sone når du prøver aktivering!

Kontroller visuelt:
•
•
•
•
•

at elektriske tilkoblinger er frakoblet eller står åpne,
at deler som er oppspent eller løftet, er avspent eller senket til en hvilestilling, eller at de er blokkert for
bevegelse,
at det er sperret for annen bevegelse i maskinen,
at rør inn og ut av systemet er blokkert i begge ender, og at rør og tanker mellom de to stengte
ventilene/blokkeringene er tappet eller luftet for innhold,
at det er brukt en kompakt plate for absolutt lukking (blending) av rør og kanaler.

Test utstyr:
•
•
•
•

Test elektriske kretser (bruk en autorisert elektriker). Utstyr med kondensatorer må tømmes (ev. kortsluttes)
flere ganger til all elektrisk ladning er tømt.
Sjekk trykkmålere for å sikre at hydraulisk og pneumatisk trykk er tømt.
Sjekk temperaturmålere for å sikre at termisk energi er tømt.
Velg den metoden som best sikrer at energien i systemet er utkoblet og tømt. Kontrollen må skje uten at det
oppstår andre farer.

Utfør vedlikeholdet.
•

Utfør og fullfør vedlikeholdsarbeidet som ga grunn til å bruke prosedyren for «lås og merk».

Avslutt vedlikeholdet – rydd – fjern lås og merker.
•
•
•
•
•
•
•

Vent med å fjerne lås og merker til systemet er helt klart til å bli satt i drift igjen. Sørg for:
at arbeidsområdet er ryddet og at alt verktøy, utstyr og materialer er fjernet,
at alle arbeidstakere og personer er trygt utenfor farlige områder,
at vendere, brytere og ev. andre kontrollenheter er satt i en nøytral posisjon,
at alle merker og utkoblingsenheter med lås blir fjernet, og at energi til systemet blir koblet til,
at berørte arbeidstakere blir varslet om at vedlikeholdet er fullført,
at alle lås blir hengt på sin faste plass.
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Støv og helseskade
Massetransport og arbeid med betong/sement, mur/puss, boring/knusing av stein og andre bygg- og
anleggsaktiviteter har økt risiko for støvproblematikk.
Risikoen er innånding av silikastøv og kvartstøv som forekommer naturlig i stein og sand, noe som kan føre til
silikose, redusert lungefunksjon, astma, allergi og i verste fall KOLS.
Risikoreduserende tiltak:
Bruk vernemaske/åndedrettsvern. Andre tiltak kan være: vanning/salting, forskyving av arbeidstid til de tider av
døgnet hvor støvplagen har vært minst, hjulvask, rengjøring av veier og tildekning av masser.
Grenseverdier:
Som en veiledning bør gjennomsnittlig konsentrasjon av svevestøv (PM10 – grov- og finfraksjon) over en time
maksimalt ikke overstige 200 μg/m³ på lokaliteter der folk bor eller oppholder seg. Det er tiltakshaver som er
ansvarlig for at representative målinger blir gjennomført ved behov.
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TRANSPORTSIKKERHET

Her finner du sikkerhetsinstrukser som i hovedsak egner seg for transportører.
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Vedlikehold av kompetanse for sjåfører
Det er myndighetskrav til kompetansevedlikehold for alle sjåfører. Hvert femte år skal sjåførene igjennom følgende
etterutdanning.
Etterutdanning skal omfatte tema for læreplanen for grunnutdanning med følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikring av last.
Førstehjelp/ulykkesberedskap.
Kundebehandling.
Arbeidsmiljø.
Ergonomi, helse og ernæring.
Generell trafikksikkerhet.
Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil.
Kjøring under spesielle forhold.
Persontransport i og utenfor rute.
Nasjonal og internasjonal person- og godstransport.

Temaet "optimal og sikker kjøring" betyr i tillegg til hva ordene selv sier, også i praksis fokus på det ytre miljø og
forurensning.
Våre sjåfører påser selv at egen kompetanse vedlikeholdes, og er pliktige til å gi arbeidsgiver beskjed dersom
nødvendig kompetanse av en eller annen grunn ikke lenger har gyldighet.
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Kjøre- og hviletids-bestemmelser i korte trekk
Jf. vegvesen.no
Daglig kjøreperiode
•
•

Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause.
Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile.

Døgnhvile
•
•

Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn.
Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler.

Ukentlig kjøreperiode
•
•

Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører).
Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om
arbeidstid for sjåfører).

Ukehvil
•
•

Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer.
Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende
hvileperiode).

Hensikten med regelverket er å ivareta trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, samt å ivareta sjåførens
arbeidsforhold.
Fartsskriver registrer riktig kjøretid
Er du omfattet av kjøre- og hviletidsregelverket skal du ha fartsskriver i kjøretøyet. Fartsskriveren holder styr på
kjøretiden og sikrer at du vet når du skal ta pause.
Har kjøretøyet digital fartsskriver må du ha et
sjåførkort. Difaskortene må bestilles på
trafikkstasjonen.
Har kjøretøyet analog fartsskriver må du ha
diagramskiver som skiftes ut når den daglige
kjøreperioden er over.
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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.

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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Bruk av alle typer kraner
Det er krav til kranførerbevis for bruk av kraner over 2tm, også mobile kraner og lastebilmonterte 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.
Arbeidsgiver skal sørge for at det på lett tilgjengelig sted, på eller i nærheten av løfteinnretningen, skal finnes et
eksemplar av instruksjonsboken.
For løfteinnretninger med variabelt utlegg, skal det også foreligge lastmomentdiagrammer.
Før arbeidet med kran settes i gang, skal kranføreren utføre alle bevegelser med sikte på å kontrollere at maskineriet
og sikkerhetsutstyret fungere tilfredsstillende.
Når det kan være fare for ising, skal kranføreren ved arbeidstidens begynnelse undersøke alle bevegelser, og uten
eller med liten last, tørrkjøre alle bremsetromler, dersom kranen teknisk er utstyrt med slik innretning.

•
•
•
•
•
•

Alt sikkerhetsutstyr på kran 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. Dette er spesielt viktig ved svingebevegelser.
En kran løfter kun vertikalt. De må ikke brukes til å trekke løs last som har satt seg fast.
Stålwire med diameter under 6,4 mm skal ikke brukes under noen omstendighet.

Ingen skal benytte kran uten forskriftsmessig opplæring.
Sjekk alltid følgende før kraning:
•
•
•

Sjekk alltid at alle løfteskrev er godkjent i løpet av siste år.
At den som gir signal, følger kjente og avtalte varselsignal.
At man er enige om hvordan kritisk varsling skal foregå (språkutfordringer kan skje i dagens Norge).

Håndsignaler
•
•
•
•
•

Lær deg signalene.
Plasser deg riktig.
Påse at lasten blir riktig stroppet.
Gi tydelige og presise signal med store hånd/armbevegelser.
Unngå skjevtrekk.

Radiosignaler:
•
•
•
•
•

Lær deg korrekt bruk av radioen.
Test sambandet før en løfteoperasjon.
Snakk sakte og tydelig.
Hold kontinuerlig samband når lasten ikke er synlig for kranfører.
Unngå unødig bruk av radio.
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Sertifisering av kraner og løfteutstyr
•
•
•

Alle kraner og løfteredskap, så som stropper, kroker, sjakler, løftepunkt etc. skal sertifiseres minst en gang
pr. år.
Godkjent løfteredskap skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning påført.
Samsvarserklæring, sertifikat/ bruksattest, bruksanvisning og dokumentasjon på årlig kontroll skal
oppbevares på arbeidsstedet.

Kontroller alltid kapasitet og merking visuelt før bruk.

Arbeidstilsynet benytter 4 fargekoder som skiftes hvert kalenderår.
Når årlig kontroll av løfteutstyr er gjennomført er det vanlig å merke det med årets farge.
Hvit: Redskap som skal repareres eller kasseres merkes med hvit farge på de steder/komponenter som er skadet.
NB. Disse løfteredskapene skal ikke brukes.
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Lasting/lossing og håndtering av stykkgods
Bruk løftelem, jekketralle, gaffeltruck ol. i stedet for kroppen. Det oppstår alt for ofte alvorlige skader når du
løfter og bærer. Årsaken er at vi løfter og bærer feil.
Dersom du må løfte eller bære stykkgods, så husk:
•
•
•
•
•

Vekten nær kroppen.
Stabil fotstilling.
Bøyde knær.
Solid grep om det som skal løftes.
Tunge gjenstander bæres best på skuldrene eller nakken, samtidig som de støttes av hendene.

Videre:
•
•
•

Hold ryggen så rank som mulig.
Unngå i størst mulig grad løft over skulderhøyde.
Hold deg ved bilen hele tiden.

Det er du som er kaptein under lasting og lossing.
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Sikring av last
Vi har benyttet "Lathund" metoden ved utarbeidelse av denne instruks. Det er mange forskjellige måter å surre på.
Vi har her i hovedsak tatt for oss overfallssurring.
Lastsikringen skal tåle hele vekten framover og halve lastens vekt bakover og til sidene. Hvis ikke godset er stabilt i
formen kan det være nødvendig med mer surring.

Surringsmateriell
Sjekk at festeører og stropper er uten synlige skader og i orden. Alle stropper skal være godt strammet etter surring
og ikke glem å etter- trekke surringen under transporten.

Grunnleggende regler
Sørg for at gods ikke kan bevege seg verken framover, bakover eller til siden. Gods i bevegelse er farlig. Dersom det
ikke er risiko for at godset kan bevege seg - er det tillatt å transportere godset uten å surre det. I slike tilfeller skal
det være en maksimums-avstand til vegger i lasterommet på 15 cm og godset er å anse som stemplet.
Stengning
Hvis man frakter gods ved hjelp av stengning, dvs. ved hjelp av direkte kontakt mot vegger, lemmer eller annet gods,
må det ikke være mer enn 15 cm. mellom godset. Lasten er godt sikret hvis den er stengt opp til lastens
tyngdepunkt. Hvis lasten bare er stengt nederst er det også nødvendig med surring som hindrer lasten i å tippe.

Hvor mye skal det surres?
Beregn først antall surringer som skal til for å hindre lasten i å gli. Deretter beregner du antall surringer som må til
for å hindre at lasten tipper. Det høyeste antall av disse metodene er det minste antall surringer som trengs for å
hindre lasten i å gli eller tippe.
Av og til kan det trengs færre surringer ved bruk av f.eks. hjørne-forsterkninger.
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Utregning
Du må beregne H/B (høyden delt på bredden) eller H/L (høyden delt på lengden) for å finne tyngdepunktet for det
godset du skal surre fast. Hva som er lengden, bredden og høyden er avhengig av hvor vtyngdepunktet er i lasten.
•
•
•

H = avstanden opp til tyngdepunktet.
B = korteste avstanden mellom tyngdepunktet og godsets side.
L = avstanden som figuren viser.

Figur A
Tabellen gjelder ved vinkel 75º-90º. Hvis vinkelen er mellom 30º og 75º behøver du dobbelt så mange band,
alternativt halveres verdiene i tabellene. Er vinkelen mindre enn 30º bør du velge en annen lastesikringmetode.

1.Verdiene framover og bakover forutsetter at surrebandene er jevnt fordelt på seksjonen eller kolliet.
2.Ved tipperisiko framover og bakover behøver man kun å dimensjonere for den ytterste seksjonens vekt.
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Regneeksempel
Ett kolli, stablet alene i én rad, med forskjøvet tyngdepunkt som vist i Figur A, hvor H=90cm, B=30cm, LBakover=30cm og L-fremover=45cm.
Kollien er festet med én overfallssurring 75-90 grader som vist i Figur B.

Figur B
Vi bruker Figur A og regner ut H/B = 90cm/30cm = 3, sjekker tabellen og ser at stroppingen tåler at kolli veier 1.6tonn
før det er fare for tipp sideveis.
Vi bruker Figur A og regner ut H/L-bakover = 90cm/30cm = 3, sjekker tabellen og ser at stroppingen tåler at kolli
veier 1.6 onn før det er fare for tipp bakover.
Vi bruker Figur A og regner ut H/L-fremover = 90cm/45cm = 2 sjekker tabellen og ser at stroppingen tåler at kolli
veier 0,8 tonn før det er fare for tipp fremover.

Transport av materiell som kan rulle under transport
Ved transport av materiell som kan rulle er det viktig at hjulene surres slik anvisningene i figur 1 anviser. For at
surring skal være effektiv, er det viktig at trekkretningen er så nær vinkelrett mot underlaget som mulig.

Figur 1.
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Figur 2.

Figur 3.
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Bruk og vedlikehold av løftelem
Sikkerhetsopplæring
Bakløfteren krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Som du nå kjenner til, vil
det si at en som kjenner utstyret godt og kan bruke det, skal gi deg en innføring i
hvordan du ivaretar sikkerheten ved bruk av bakløfter.
Du må skrive under på at du har fått opplæringen.
Vedlikehold
Vedlikehold av utstyret er viktig. I bilen bør det være en fettpresse slik at du for
eksempel ukentlig kan presse litt fett inn der det er smørenipler. Instruksjonsboka
forteller deg hvor du finner smørepunktene, og hvilket smøremiddel du skal
bruke.
Grunnen til at bakløfteren virker, er at en elektrisk motor driver en hydraulisk
pumpe. I alle hydrauliske systemer finnes det rør og slanger. Derfor er det lurt å ha
med deg en liten skvett olje og en ny slange for å kunne skifte slangen om den
ryker. Dermed kan du fortsette arbeidsdagen med bare et lite avbrudd. Noen
leverandører av bakløftere selger et eget «førstehjelpsskrin» der du finner alt du
trenger til vedlikeholdet.
Betjening
Det skjer skader også under bruk av bakløfter. Det vanligste er klemskader, og
derfor skal du bruke begge hendene på knappene som betjener bakløfteren. Da er
det umulig å få hendene inn i det farlige området uten at bakløfterens bevegelse
stopper.
Merking
For at andre skal se selve lemmen, er det montert varsellys eller flagg. Personer
som kommer forbi, kan lett gå på lemmen eller kjøre på den. Derfor må du ikke forlate lemmen i en høyde som gjør
den farlig for andre.
Løftediagram
Sett deg inn i bakløfterens løftediagram. Det viser hvor stor
kapasitet bakløfteren har etter hvor langt ut på lemmen vi finner
lastens tyngdepunkt. Dette kan sammenliknes med
løftediagrammet til en truck eller en kran: Jo lengre arm, desto
mindre vekt.
Godsets vekt og plasseringen av tyngdepunktet er det derfor
viktig å kjenne til. Er du i tvil, reduserer du lasten slik at du blir
sikker. En EUR-pall er 120 cm lang og 80 cm bred, se
løftediagrammet. Plasserer du tyngdepunktet 1200 mm (1,2 m)
fra bakløfterens fremste kant, vil pallen maksimalt kunne veie
750 kg.
Kilde: Per Haukeberg
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Bruk av krokløft/containerbil
•
•
•
•
•
•

Alle sikkerhetsdetaljer ved krokløftanordningen skal kontrolleres hver dag ved arbeidstidens begynnelse.
Containerinnfestingen må overvåkes spesielt. Denne kan glippe dersom den ikke er skikkelig på plass.
Sjekk at harde gjenstander ikke legger seg mellom ramme og container.
Sjekk også wiere. Disse må ikke være oppfliset. Wire-kroken skal være godt festet.
Ved tømming og generelt: Når denne er løftet, må det ikke gås under container.
Ved løft av tom krokløft, bruk tippstøtte.
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ADR-transport
Transport av farlig gods.

•
•
•
•
•

Fører av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha ADR-kompetansebevis når ADR-avtalen eller den
nasjonale tilpasningen av ADR-avtalen krever det.
Fører av kjøretøy med farlig gods plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for at transporten kan
foregå på forsvarlig måte og for at godset kan avleveres på en forsvarlig måte.
Fører av transportmiddel skal straks sørge for at det blir gitt melding til politi og brannvesen når det ved
uhell under transport av farlig gods er skade på tank, emballasje mv., eller foreligger fare for lekkasje.
I tillegg skal fører av ADR-transport rette seg etter anvisninger fra foretakets sikkerhetsrådgiver.
Føreren skal for øvrig følge stillingsinstruks for yrkessjåfører.
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Brøyting og snørydding
Generelt
Vær spesielt varsom ved dårlig sikt og rygging. Sørg for at brøyteutstyret er godt vedlikeholdt og i orden. Bruk
sikkerhetsbelte og vær oppmerksom på "innpakkede steiner" og kanter på brøyteroden. Avpass farten.

•
•
•

Brøyting
Brøyting settes i gang når det er fare for at max snømengde i henhold til avtale nås.
Under snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under
ekstreme værforhold kan kravene fravikes.
Hele brøyteroden skal være ryddet for snø innen avtalt tid. Utbrøyting til full bredde skal utføres
umiddelbart etterpå.

•

Følgende skal medbringes:
Løyve, vognkort og førerkort. Hjelm, godkjent arbeidstøy, vernesko og hørselsvern.

•

Kjøretøyet skal være utstyrt med følgende:
Eksos over tak, VGB-feste, gult roterende varsellys.

Bruk av hydrauliske snøfresere
•
•
•
•
•
•

Ingen må oppholde seg foran fresere etter at motoren er startet.
Påse at ingen uvedkommende oppholder seg i nærheten når motoren startes.
Bruk hørselsvern i området rundt fresere når motoren er i gang.
Alle luker i motorpanseret skal være lukket når fresere er i drift.
Ved prøvekjøring av stillestående snøfreser, skal prøvekjøreren påse at nødvendige sperreordninger er
plassert foran maskinen slik at ingen kommer uforvarende bort i viftene.
Motoren skal alltid stoppes ved rengjøring i utkasteråpningen. Hvis motoren er utrustet med mekanisk
nødstopp, skal også denne aktiveres.
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•
•
•
•
•
•
•

Motoren skal alltid stoppes ved bytte av sikringspinner. Hvis motoren er utrustet med mekanisk nødstopp,
skal også denne aktiveres.
Stopp motoren og slå av all strøm før påfylling av drivstoff.
Dersom motordeksler må åpnes mens motoren går, skal spesiell forsiktighet utvises.
Hydraulikkslangene skal kontrolleres for brister med jevne mellomrom.
Ingen service eller reparasjonsarbeider må utføres når motoren er i gang.
Under snøfresing er sikkerhetssonen bak utkasteråpningen, eller på den andre siden, bak forkant av
frontskroget.
Hvis sikringspinnene knekker og motoren har vært belastet lenge på høyt turtall, skal den gå noen minutter
på lavt turtall slik at motoren blir avkjølt før den stoppes og sikringspinnene byttes. Dette for å unngå skader
i motoren.
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VVS-SIKKERHET

Her finner du sikkerhetsinstrukser som i hovedsak egner seg for de som arbeider med VVS.
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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:
https://www.vibration.db.umu.se/app/

Vær våken for følgende symptomer:
Kroniske effekter:
•

Langvarig vibrasjonseksponering kan føre til varige skader på blodårer, nerver, muskler og ledd. Håndarmvibrasjonssyndrom (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 vibrasjonseksponeringen opphører.

Nerveskade:
•

Diffus 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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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:
•
•
•
•
•
•
•

Godkjent arbeidstøy
Vernebriller/visir
Vernesko/støvler (vanntette)
Hjelm
Hørselsvern
Gassmåler
Ved kontakt med slam eller avløpsvann benyttes: vanntett vernetøy, vanntette hansker/støvler.

Utstyr som skal være tilgjengelig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhetssele
Tau
Stige
Friskluftsutstyr/filtermaske
Førstehjelpsutstyr
Sambandsutstyr
Sperreutstyr
Håndlykt
Øyeskylleutstyr
Desinfiserende såpe og varmt vann/desinfiserende våtservietter.
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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:
•
•
•
•
•

Vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0
meter under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke avstives.
Vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt skal
dette vises på tegningen.
Vise plassering av gravemasser.
Inneholde arbeidsinstruks som dekker alle
arbeidsoperasjonene.
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 brukrerveiledning 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.
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Bruk av spiker- og boltepistol
NB: Alt kraftverktøy skal inspiseres før bruk og vedlikeholdes i henhold til verktøyets bruks- og
vedlikeholdsinstruks.
Ved opplæring av personer under 18 år skal det tas hensyn til manglende arbeidserfaring, samt at unge
arbeidstakere ikke har trening i å identifisere risiko slik erfarne medarbeidere har.
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.

"Regler er jaggu til for å følges, skjønner jeg…"
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.
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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).
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Arbeid med og instruks for arbeid med asbest
Jf. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4.
Identifisering av asbest:
•
•

Ved mistanke om – eller bekreftelse av – at materialer som skal håndteres inneholder asbest, skal alle våre
ansatte være klar over følgende:
Arbeid med asbest er forbudt, med mindre det er snakk om riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig
materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid.

Skal slikt arbeid utføres, skal det søkes tillatelse fra Arbeidstilsynet. Søknad om slik tillatelse skal inneholde
opplysninger om:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hvordan arbeidet vil bli organisert,
hvilke metoder som skal benyttes,
hvilke vernetiltak som vil bli iverksatt,
opplæring av arbeidstakerne,
helseundersøkelser av arbeidstakerne og
virksomhetens erfaring med slikt arbeid.

Før søknaden sendes til Arbeidstilsynet, skal verneombud, arbeidsmiljøutvalget og verne- og helsepersonalet ved
den virksomheten som skal foreta arbeidet bli forelagt søknaden til uttalelse. (I praksis utføres dette i dag av spesialfirmaer med generell godkjenning.)
Dersom AT gir tillatelse:
•

•

Meldingen skal sendes før arbeidet
påbegynnes. Det skal benyttes skjema
fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere
som har gjennomgått særskilt opplæring til
arbeid med asbest eller asbestholdig
materiale.

Instruks for arbeid med asbest.
a) begrens antall arbeidstakere mest mulig,
b) håndtering skal foregå atskilt fra øvrig
virksomhet,
c) ved bruk av avsug skal avsuget luft normalt
ikke føres tilbake til arbeidslokalet,
d) asbest som avgir asbeststøv skal håndteres
og fjernes i lukket emballasje,
e) grenseverdi for asbestfibre I atmosfæren skal
ikke overskrides,
f) arbeidsområdet skal være tydelig merket
med sikkerhetsskilt,
g) det er totalforbud mot røyking i
arbeidsområdet,
h) det skal benyttes nødvendig verneutstyr godkjent for asbestarbeid.
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PCB i bygg - sanering
PCB er en farlig miljøgift som ikke brytes ned i naturen. Derfor:
•
•
•
•
•

PCB-holdig avfall skal behandles som farlig avfall.
Det skal fjernes og legges i separate merkede avfallsenheter.
Og det skal leveres til godkjent mottak.
Før levering til godkjent mottak skal deklarering fylles ut elektronisk på https://www.avfallsdeklarering.no/
Kvittering for levert avfall skal oppbevares.

Hvor finner vi PCB?
•
•
•
•
•

I kondensatorer i lysrørarmatur produsert i perioden 1960 til 1980.
I Isolerglass produsert i perioden 1965 til 1975.
Som fugemateriale mellom betong og stein, fliser og lignende utført i perioden 1960 til 1978.
I utendørs maling på konstruksjoner av metall og betong, samt innvendig maling i fjøs og uthus – produsert
og utført i perioden 1952 til 1975.
I betong med "Borvibet" produsert og utført i perioden 1960 til 1972.

Sikkerhetstiltak ved arbeid med PCB
•
•
•

Unngå innånding og hudkontakt med PCB.
Bruk personlig verneutstyr.
Fukt arbeidsområdet.

Rutine for håndtering avPCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer
Kondensatoren må tas ut av armaturen, evt. klippes løs. Sjekk deretter årstallet på kondensatoren. Det kan f.eks. stå:
7.69 (juli 1969) eller 42.69 (uke 42 i 1969). Av og til er punktumet er erstattet med en skråstrek. Årstallet er viktigst.
Dersom kondensatoren er fra perioden 1965 til 1980 skal den i utgangspunktet regnes som PCB-holdig inntil det
motsatte er bevist.
Rutine for håndtering av isolerglass med fuger av forseglingslim
Se på distanselista mellom glassene om det finnes et tall (jf. over). Det er stor sannsynlighet for at en isolerrute fra
og med 1966 til og med 1974 har forseglingslim med PCB mellom avstandsskinne og glassene, samt på utsiden av
avstandsskinne mot karmen. Ved tvil er ruten å anse som farlig avfall.
NB: Isoler ruter skal leveres hele til mottak.
Rutine for håndtering av ifuger med PCB
Det er sannsynlig at fuger i bygg fra perioden 1960 til 1978 inneholder PCB. Fugemassen kan skjæres bort med
vibrerende elektrisk kniv/knivmaskin påmontert børste og støvavsug, vinkelsliper med stål- eller aluminiums-børste
eller tilsvarende spesialverktøy. Noter deg at du må ha en kraftig støvsuger på verktøyet du benytter. Husk også på å
slipe minimum 3 millimeter av det materialet som har vært i kontakt med fugestoffet.
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Rutine for håndtering av maling med PCB
Vi benytter høytrykksspyling og følger rutine punktvis:
•
•
•
•
•
•

Sikring mot terreng for oppsamling av maling og vann. Benytt tett presenning festet i fasaden på bygget og
tilrettelegg denne som et «basseng» for å samle spylevann.
Legg deretter på malingsfjerner.
Skrap så av oppløst maling og legg dette i beholdere.
Spyl av flatene med høytrykkspyler.
Vannet samles da automatisk i "presenningsbassenget". Plasser en sugepumpe i bassenget, og pump
spillvannet opp til filtrering, jf. pkt. 6.
Som filterarrangement benyttes f.eks. en åpen tønne med filter på rist over tønnen. Filteret kan være vanlig
2 lags filterduk i kombinasjon med en mineralullmatte. PCB fra spylevannet vil dermed forbli i filteret som så
behandles som farlig avfall.

Rutine for håndtering av Borvibet betongtilsats
Vi finner Borvibet i sårutbedringer i murpuss, betong og annet murverk, i flissetting og fuger - særlig i våtrom og
gamle svømmebasseng, samt som opprettingsmateriale for gulvbelegg i kjellere og lignende. Du må selvsagt benytte
personlig verneutstyr, og vise nødvendig sikkerhet ved opphakking. Følg for øvrig den samme rutine som ved
fjerningg av PCB fra fuger.
Sluttkommentar:
Under forutsetning av at farlig avfallet er pakket slik som beskrevet, behøves ingen spesiell transporttillatelse til
avfallsmottak/innsamler.
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Riveoppdrag
•
•
•
•
•

Tenk sikkerhet før en starter med et arbeid. Dvs. tenk gjennom arbeidssituasjonen, farer som kan oppstå. Alt
rivearbeid er farlig.
Ta aldri unødige sjanser med din egen eller andres sikkerhet.
Sørg for at du og andre bruker egnet sikkerhetsutstyr. (Hjelm, vernesko, vernebriller og sikkerhetssele hvis
nødvendig).
Unngå mest mulig å bruke stige, og aldri som permanent arbeidsplattform. (La deg ikke presse til å ta
unødvendige sjanser). Husk, du har bare ett liv og det må du ta vare på.
Sørg for at utstyret du bruker er i sikkerhetsmessig stand.

Viktig: Dersom du oppdager feil eller mangler ved utstyret, leveres det til reparasjon slik at neste bruker finner
utstyret i forsvarlig stand.
Meld fra om ulykker/ nestenulykker, slik at vi alle kan lære av de feil vi evt. gjør. På den måten kan vi være med
og forebygge en større ulykke. Kom gjerne med innspill om en bedre og sikrere måte å utføre arbeidet på.
Det er minst like viktig å ivareta sikkerheten til andre personer på byggeplassen.
Sjekk hvem/hva som befinner seg i umiddelbar nærhet av du arbeider. Snakk evt. med byggeleder om tiltak som bør
settes ut i livet. (F. eks. sperre av et område eller lignende.) Det gjelder din og andres sikkerhet.
I tillegg kommer ansvar for ikke å skade/ødelegge ting i nærheten av arbeidsstedet.
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BYGG-SIKKERHET

Her finner du sikkerhetsinstrukser som i hovedsak egner seg for håndverkere.
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ELEMENTMONTASJE

Her finner du instrukser som omhandler elementmontasje.
Underkapitler
Sikkerhetsinstruks ved elementmontasjeArbeidsinstruks ved bruk av løfteåk og klyper under lasting for
transportArbeidsinstruks for lasting/lossing og transport av betongkonstruksjonerProsedyre ved montering av
DT/SDT og enkle T-elementerProsedyre ved montering av søylerProsedyre ved montering av hulldekkerProsedyre
ved montering av elementveggerProsedyre ved montering av HD-elementer på stålbjelkerProsedyre ved montering
av bjelkerProsedyre for sikring av betongbjelker/-elementer under montasje

Sikkerhetsinstruks ved elementmontasje
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Montasjeansvarlig skal sørge for at arbeidene ledes av en ansvarlig bas.
Montasjeansvarlig/montasjebas skal før arbeidet igangsettes sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon
av alle arbeidstakerne.
Montasjeansvarlig skal utarbeide monteringsplan for arbeidene. Denne skal blant annet angi
monteringsrekkefølge, metode og elmentenes vekt. Planen skal gjøres kjent for arbeidstakerne og være
tilgjengelig på arbeidsplassen så lenge monteringsarbeidet pågår.
Montasjeansvarlig skal før personkurv, hengende i kran, tas i bruk innhente nødvendig dispensasjon fra
arbeidstilsynet.
Ved ankomst byggeplass skal montasjebas (ansvarlig) snarest sette seg inn i forholdene på stedet. Spesielt
innhentes opplysninger mht. telefon, sykehus, lege ambulanse, brannvern, samordningsansvar etc. Dette er
også informasjon som montasjeansvarlig innhenter ved befaringen.
Elementene skal sikres ved lossing/lagring i monteringsfasen.
Elementenes løftebøyler skal ha sikkerhet på minst 4,0 mot brudd.
Løfteinnretninger og løfteredskap og bruken av disse, skal være i overensstemmelse med Arbeidstilsynets
bestillingsnummer 291 "Løfteinnretninger og løfteredskap".
Stige skal bare brukes der det ikke er praktisk mulig eller uhensiktsmessig å utføre arbeidet med andre
hjelpemidler.
Krav om bruk av personlig verneutstyr og sikringstiltak skal vektlegges; herunder tiltak mot fallulykker.
Usikrede dekkekanter skal markeres/sikres umiddelbart etter montering. Det skal legges til rette for bruk av
rekkverk på dekkekanter. "Arbeidsfronten" skal sikres midlertidig om nødvendig.
Sikkerhetssele benyttes når annen sikring ikke er tilstrekkelig. Sele skal forefinnes for alle montører. Fallblokk
skal forefinnes med to stk. pr. lag.
Montasjeområdet avsperres for øvrig ferdsel.

Arbeidsinstruks ved bruk av løfteåk og klyper under lasting for transport
•

•
•

Før lasteåk og klyper tas i bruk, skal ansvarlig bruker kontrollere alle vitale punkt i løfteredskapen, slik at man
forvisser seg om at innretningen ikke er skadet.
Normalt skal løfteåk og klyper ved risikopregede løft være utstyrt med sikkerhetskjetting. Denne skal være
kortest mulig, slik at risikoen for ulykker elimineres maksimalt.
Sikkerhetskjettingen skal ikke fjernes før det er absolutt påkrevet av monterings-/ lagringsmessige grunner.
Påse også at klypen plasseres vinkelrett i konstruksjonen.
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•

Før man velger løftepunkt i konstruksjonen, skal leverandør kontaktes slik at løftet ikke belaster
konstruksjonen mer enn nødvendig. Påse også at løfteåk eller klype blir slik belastet under løftet at
innretningen ikke skades og at ulykke ikke skjer. Våre operatører er pålagt å forvisse seg om at
løfteinnretningen er godkjent for løftet. Det skal generelt utvises stor forsiktighet under dette arbeid, og det
skal aldri gås under hengende last. (Ved bruk av spesialåk, skal leverandør/produsent gi anvisning om
bruken).

Arbeidsinstruks for lasting/lossing og transport av betongkonstruksjoner
Generelt skal alle konstruksjoner være utstyrt med håndteringslapper fra produsent. Dersom slik anvisning ikke
finnes, skal vår lasteansvarlige kontakte produsent for nødvendige instruksjoner.
Konstruksjoner skal lastes med strø mellom hvert element. Lasteansvarlig sjekker videre med fabrikk for å få oppgitt
maksimal stablingshøyde.
Det er den lasteansvarliges ansvar å sjekke hvilket losseutstyr som skal benyttes, slik at det under lasting kan tas
nødvendige hensyn ved valg av strø. Ved bruk av strø, skal det tenkes stabilitet. Minimum avstand mellom
betongflater under transport må være 2,5 cm. Det skal alltid legges beskyttelse under reipestedet. Vår
lasteansvarlige påser at dette gjennomføres fortløpende.
Dersom konstruksjonen er bueformet, skal den konvekse siden ha anlegg mot sikringsbukk. Sikringsbukker skal være
laget av stål, være fastmontert i bilens plan, og være utstyrt med tilstrekkelig beskyttelse.
Det er lasteansvarliges oppgave å påse at vinkelbeslag alltid brukes der det er risiko for at reiping kan skade
elementkanter under transport. Dersom elementet er av en slik art at det må beskyttes mot misfarging, skal
elementet pakkes/beskyttes i samråd med leverandør.
Under transport der spesialhengere brukes, skal lasteansvarlig sette seg inn i konstruksjonen av hengeren på en slik
måte at virksomheten får full uttelling for investeringen, og at betongelementet får den håndtering som er forutsatt.

Prosedyre ved montering av DT/SDT og enkle T-elementer
Gjelder alle elementer
Generelt
Personlig verneutstyr brukes. Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper brukes. Montasjeområdet avsperres for
annen ferdsel. Ved fare for ukontrollert rotasjon, må det brukes sikringstau for å håndtere bjelken.
Anhuking
Bjelken løftes med godkjente løfteskrev i fire løftehemper eller godkjente ringkoblinger/ løfteklokker.
Montering
Første element monteres fra lift/kurv eller stillas. Deretter monteres rekkverk i bakkant. De øvrige bjelkene
monteres fra det nye dekket/tak. Rekkverk/markering av sidekant utføres fortløpende. Markering av sidekant med
tau, festet til ca 1 meter høye stabile stolper, 1 meter innenfor dekkekanten er tilstrekkelig i montasjefasen. Arbeid
utenfor taumarkeringen skal foregå med bruk av sele. Taumarkeringen kan erstatte rekkverk i bakkant dersom to
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bjelker monteres før montasje foretas fra nytt dekke/tak. Fallsikring av montasjefront gjøres ved at nytt element tas
imot fra krana ca 1 meter inn på det nye dekket / taket og at de to montørene alltid oppholder seg bak det nye
elementet. Ved avslutning av etappen, eller dagens arbeid, skal dekkefronten sikres med rekkverk/taumarkeres.
Frakobling fra kran
Frakobling av løfteredskap utføres når elementet er plassert i riktig posisjon. Oppstikkende løftehemper kappes
umiddelbart etter montering, men aldri på det siste monterte element før dette er justert og festet.
Tillegg for enkle T-elementer
•
•
•

Enkle T-elementer løftes i to innstøpte løfteanordninger.
Løfteanordningene skal aldri frigjøres fra løfteskrevet før elementet er permanent festet. Det skal alltid være
et lite strekk i løfteskrevet inntil elementet er permanent festet.
Ett (evt flere) DT / SDT elementer monteres og fastsveises til oppleggsbjelkene.

•

Fire stabile, massive trebukker, eller justerbare stålbukker tilpasses avstanden mellom oppleggsbjelken og
undersiden av platen i T elementet.

•

Det enkle T-elementet løftes i de to innstøpte løfteanordningene og plasseres inntil det allerede monterte
DT /SDT elementet.

•

Dersom justering ikke er nødvendig, fastsveises T-elementet i toppen til DT / SDT elementet samt til
opplagsbjelken i underkant.

•

Dersom justering ikke er nødvendig settes alle de fire bukkene på oppleggsbjelkene, hvoretter T-elementet
heises på plass. T elementet skal ha oppleggskontakt med alle fire bukkene og oppleggsbjelken. Dette retter
opp elementet i vertikalplanet.

•

Justering i horisontalplanet kan utføres ved bruk av talje mellom det enkle T-elementet og det tidligere
monterte DT / SDT til riktig fuger oppnådd.

•

T-elementet fastsveises som angitt i pkt. 4.

•

Løfteskrev kan nå frigjøres fra elementet.

Prosedyre ved montering av søyler
Generelt
Personlig verneutstyr brukes. Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper brukes. Montasjeområdet avsperres for
annen ferdsel. Løftebolten skal ha hempe for feste av tau og feste til løfteskrev. Bruksanvisning for bruk av lim
følges.
Anhuking
Store søyler løftes fra liggende og snus i luften, slik at de blir hengende i sikret løftebolt under løfteåket.
Små/vanlige søyler løftes i toppen/innstøpt løfteanordning, evt. snus i luften slik at de blir hengende i sikret
løftebolt. Sikring av løftebolt kan skje ved bruk av "Andersen patenten".

84

Montering
Bolteløsning: Søylen plasseres på boltene, justeres i lodd og festes med alle muttere før frakobling fra kran. Bruk av
stag er ikke nødvendig.
Limløsning: Søylen plasseres med utstikkende armering i hylser og limes. Søylen stages i to retninger og justeres i
lodd før frakobling fra kran. Hvis kiler brukes i stedet for stag, frakobles kran når limet har størknet.
Frakobling fra kran
Stige skal, ved høyde over 5 meter, sikres i toppen mot utgliding. Ved høyder over 6 meter, skal bruk av
lift/korg/stillas tilstrebes brukt.
Løftebolt trekkes ut ved bruk av tau. For lange søyler utføres dette fra lift etc. For korte søyler utføres dette fra
bakken.

Prosedyre ved montering av hulldekker
Generelt
Personlig verneutstyr brukes. Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper brukes. Montasjeområdet avsperres for
annen ferdsel.

Anhuking
Hulldekk løftes normalt med to løfteklyper festet til bom tilpasset elementlengden. Bommen kan være inntil to
meter kortere enn elementet. Sikkerhetslenke skal brukes ved løft med klyper og bom. Lenken føres under
elementet og festes i bommen før elementet heves fra underlaget.
Ved korte elementer hvor det ikke er plass til to klyper kan en klype festet til kran uten bruk av bom benyttes.
Anhuker skal påse at klypene plasseres vinkelrett på elementet og at knast på klypene tar tak i sporet på elementet.
Tilpasningselementer med innstøpte løfteanordninger løftes i disse.
Montering
Evt. oppleggs-neopren og de to første elementene monteres fra lift/kurv/stillas eller sikret stige. Deretter monteres
rekkverk i bakkant. De øvrige hulldekkene monteres fra det nye dekke/tak. Rekkverk/markering av sidekant utføres
fortløpende. Markering av sidekant med tau, festet til ca. 1 meter høye stabile stolper,1 mener innenfor
dekkekanten er tilstrekkelig i montasjefasen. Arbeid utenfor taumarkeringen skal foregå med bruk av sele.
Taumarkering kan erstatte rekkverk i bakkant dersom tre hulldekker monteres før montasje foretas fra nytt
dekke/tak. Fallsikring av montasjefront gjøres ved at nytt element tas imot fra krana 1 meter inn på det nye
dekket/taket og at de to montørene alltid oppholder seg bak det nye hulldekke elementet. Ved avslutning av
etappen, eller dagens arbeid, skal dekkefronten sikres med rekkverk/taumarkeres. Før gysing starter må all fallsikring
være montert. Det må ikke slippes til andre bygningsarbeidere under et ferdig montert dekke før dette er armert og
gyset/herdet.
Frakobling fra kran
Sikkerhetslenkene frakobles først når elementet er styrt på plass og kun er ca. 20 cm over sitt endelige opplegg.
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Det nest siste hulldekket som er montert spettes på eksakt riktig plass før løfteklypene på det siste elementet
frigjøres.
Det må aldri spettes med ryggen mot dekkekanten.

Prosedyre ved montering av elementvegger
Generelt
Personlig verneutstyr brukes. Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper brukes. Montasjeområdet avsperres for
annen ferdsel.
Anhuking
Veggelementer løftes i toppen, eventuelt snus i luften med godkjent løfteredskap.
Montering
Veggelementer løftes i riktig posisjon, justeres i lodd og festes til omkringværende konstruksjoner eller støttes ved
bruk av skråstag. Ved lagring av elementer på byggeplass skal disse sikres mot velting.
Frakobling fra kran
Etter at veggelementet er fastlåst frakobles løfteredskapen ved bruk av lift/kurv/stillas eller sikret stige.
Hulldekkeopplegg / klargjøring
Dersom oppleggs-neopren for hulldekker skal legges, kimes denne på oppleggshyllen før veggen monteres opp. Det
samme gjøres med evt. annen klargjøring, fjerning av is etc.

Prosedyre ved montering av HD-elementer på stålbjelker
Generelt
•
•
•
•

Personlig verneutstyr brukes. Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper brukes. Montasjeområdet
avsperres for annen ferdsel.
Ved montasje av HD-elementer på stål, må det tas en del forbehold:
Kontroller at konstruksjonen er ferdig sveiset eller boltet slik beskrivelsene sier.
Kontrollere av stålsøyler er avstaget slik at konstruksjonen ikke kommer ut av lodd.

Videre:
•
•
•

Bjelker som har ensidig opplegg må understøttes med stag slik at det ikke blir vridning på bjelkene.
Fugestøp bør utføres så fort som mulig slik at setninger i konstruksjonen hindres.
Neoprenbånd brukes når det er beskrevet fra konstruktør. Dersom dette ikke er beskrevet, skal konstruktør
alltid kontaktes.
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Prosedyre ved montering av bjelker
Korte bjelker <10m
Generelt
•
•
•

Personlig verneutstyr skal brukes.
Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper skal brukes.
Montasjeområdet avsperres for øvrig ferdsel.

Anhuking
•

Bjelken løftes med godkjent løfteskrev i to løftehemper eller i godkjente ringkoblinger/løfteklokker.

Montering
•
•

Bjelken styres på plass og festes til oppleggene ved hver ende av bjelken.
Montasjen skjer fra lift/kurv eller stillas. Ved lave høyder og hvor annet hjelpemiddel ikke lar seg bruke, kan
stige benyttes. Stigen skal sikres mot skliing/velting.

Frakobling fra kran
•

Frakobling av løfteredskap utføres fra samme hjelpemiddel som ble brukt under monteringen.

Hulldekkeopplegg /klargjøring
•

Dersom oppleggsneopren for hulldekker skal legges, kimes denne på oppleggshyllen før bjelken monteres
opp. Det samme gjøres med evt. annen klargjøring, fjerning av is osv.

Lange bjelker >10m
Generelt
•

Personlig verneutstyr brukes. Sertifiserte løfteinnretninger og løfteredskaper brukes. Montasjeområdet
avsperres for annen ferdsel. Ved fare for ukontrollert rotasjon, må det brukes sikringstau for å håndtere
bjelken.

Anhuking
•

Bjelken løftes med godkjente løfteskrev i to løftehemper eller godkjente ringkoblinger/løfteklokker.

Montering
•

Bjelken styres på plass og festes til oppleggene ved hver ende av bjelken. Montasjen skjer fra lift/kurv eller
stillas. Ved lave høyder og hvor annet hjelpemiddel ikke lar seg bruke, kan stige benyttes. Stigen skal sikres
mot skliing/velting.
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Avstiving av bjelken
•

Spesielt lange, slanke bjelker (SIB, IB, NIB etc.) må sikres sideveis i henhold til anvisning på tegning. Eventuell
sideutbøyning av bjelke må rettes opp. Avstivingen må påmonteres før kranskrevet frakobles, og det er viktig
at loddet på bjelken kontrolleres før avstivningen monteres samtidig som kranen reduserer strekket i
kranskrevet ved å overføre det meste av bjelkevekten til opplegget.

Frakobling fra kran
•

Frakobling av løfteredskap utføres etter at bjelken er festet til oppleggene fra samme hjelpemiddel som ble
brukt under monteringen.

Huldekkeopplegg/klargjøring
•

Dersom oppleggs-neopren for hulldekker skal legges, limes denne på oppleggshyllen før bjelken monteres
opp. Det samme gjøres med evt. annen klargjøring, fjerning av is etc.

Prosedyre for sikring av betongbjelker/-elementer under montasje
Formål og omfang
•

Prosedyrens formål er å sikre forsvarlig utførelse av montasjearbeidet. Denne skal følges under alle oppdrag
ved montasje av betongbjelker/-elementer, der risiko for velting er til stede.

Målgruppe
•

Samtlige av våre montører og hjelpearbeidere engasjert under montasjen.

Beskrivelse
•
•

Prosjektansvarlig anskaffer tilstrekkelig med avstemplingsmateriell (4" x 4"), samt sammenbindingsutstyr.
Med mobilkran løftes bjelken/elementet på anvist plass i konstruksjonen. Deretter avstemples
bjelken/elementet. For å oppnå eksakt plassering av bjelke/element i konstruksjonen, brukes skråstag festet
i fundament og i bjelke/element som anvist fra vår leverandør.
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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 mån 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:
https://www.vibration.db.umu.se/app/

Vær våken for følgende symptomer:
Kroniske effekter:
Langvarig vibrasjonseksponering kan føre til varige skader på blodårer, nerver, muskler og ledd. Håndarmvibrasjonssyndrom (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:
Diffus 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 spiker- og boltepistol
NB: Alt kraftverktøy skal inspiseres før bruk og vedlikeholdes i henhold til verktøyets bruks- og vedlikeholdsinstruks.
•
•

Ved opplæring av personer under 18 år skal det tas hensyn til manglende arbeidserfaring, samt at unge
arbeidstakere ikke har trening i å identifisere risiko slik erfarne medarbeidere har.
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.

"Regler er jaggu til for å følges, skjønner jeg…"
•
•
•

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.
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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. Se de neste sidene!
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 risikoreduserende 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 stillas-konstruksjoner, 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 stillas-konstruksjoner, herunder bruk av
personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne
bestemmelsen er å anse som en 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 stillas-konstruksjoner, 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.
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
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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).
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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.
Det skal alltid etableres «sikkert feste» slik brukerveiledningen anviser, alternativt følge NS-EN 795 (Personlig
fallsikringsutstyr)
Det skal alltid etableres en redningsplan der fallsikringsutstyret benyttes.
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 sikkerhetsopplæring 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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Bruk av kappsag
NB: Alt kraftverktøy skal inspiseres før bruk og vedlikeholdes i henhold til verktøyets bruks- og vedlikeholdsinstruks.
Arbeidsoperasjoner
NB: Ved innstilling av sagbladet i vinkler bør sagbladet være senket ned under sagbordet. Når sagen er i bruk må
man påse følgende: Bladbeskytteren må alltid være plassert over sagbladet og arbeidsstykket. Avstanden til
arbeidsstykket bør ikke være mer enn 10 mm.
Det er ikke tillatt å benytte arbeidshansker.
Kapping
•
•

Legg materialet an mot anholdet. Hev/senk så sagbladet ved hjelp av håndtaket til materialet er kappet.
Lås sagbladet fast i ønsket høyde. Legg materialet an mot anholdet bak sagbladet og kjør det gjennom
bladet.

Kløyving
Bruk påskyver når det gjenstår å kløye ca. 20 cm.
Elektriske tilkoblinger
Hvis det til sager med en-faset motor er nødvendig å bruke skjøteledning, må denne ikke være mer enn 10 m lang,
dersom tverrsnittet på ledningen er mindre enn 2,5 mm².
Arbeidsmiljø
Sørg alltid for at det er ryddig og rent rundt sagen. Det skal være godt arbeidslys og man skal bruke briller og
hørselsvern. Ikke glem påskyvere under kløyving.
Husk:
Et rent og skarpt sagblad er en forutsetning for et
godt resultat. Strømmen skal alltid være frakoblet
ved skiftning av blad osv.
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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 vernebriller.
Bruk vanntette støvler.
Bruk forede gummihansker.
Skyll hud med RENT vann.
Bruk fuktighetskrem på hendene som forebyggende tiltak, selv om du er mann.

97

Bruk av alle typer kraner
Det er krav til kranførerbevis for bruk av kraner over 2tm, også mobile kraner og lastebilmonterte 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.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arbeidsgiver skal sørge for at det på lett tilgjengelig sted, på eller i nærheten av løfteinnretningen, skal
finnes et eksemplar av instruksjonsboken.
For løfteinnretninger med variabelt utlegg, skal det også foreligge lastmomentdiagrammer.
Før arbeidet med kran settes i gang, skal kranføreren utføre alle bevegelser med sikte på å kontrollere at
maskineriet og sikkerhetsutstyret fungere tilfredsstillende.
Når det kan være fare for ising, skal kranføreren ved arbeidstidens begynnelse undersøke alle bevegelser, og
uten eller med liten last, tørrkjøre alle bremsetromler, dersom kranen teknisk er utstyrt med slik innretning.

Alt sikkerhetsutstyr på kran 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. Dette er spesielt viktig ved svingebevegelser.
En kran løfter kun vertikalt. De må ikke brukes til å trekke løs last som har satt seg fast.
Stålwire med diameter under 6,4 mm skal ikke brukes under noen omstendighet.

Ingen skal benytte kran uten forskriftsmessig opplæring.
Sjekk alltid følgende før kraning:
•
•
•

Sjekk alltid at alle løfteskrev er godkjent i løpet av siste år.
At den som gir signal, følger kjente og avtalte varselsignal.
At man er enige om hvordan kritisk varsling skal foregå (språkutfordringer kan skje i dagens Norge).

Håndsignaler
•
•
•
•
•

Lær deg signalene.
Plasser deg riktig.
Påse at lasten blir riktig stroppet.
Gi tydelige og presise signal med store hånd/armbevegelser.
Unngå skjevtrekk.

Radiosignaler:
•
•
•
•
•

Lær deg korrekt bruk av radioen.
Test sambandet før en løfteoperasjon.
Snakk sakte og tydelig.
Hold kontinuerlig samband når lasten ikke er synlig for kranfører.
Unngå unødig bruk av radio.
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Sertifisering av kraner og løfteutstyr
•
•
•

Alle kraner og løfteredskap, så som stropper, kroker, sjakler, løftepunkt etc. skal sertifiseres minst en gang
pr. år.
Godkjent løfteredskap skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning påført.
Samsvarserklæring, sertifikat/ bruksattest, bruksanvisning og dokumentasjon på årlig kontroll skal
oppbevares på arbeidsstedet.

Kontroller alltid kapasitet og merking visuelt før bruk.

Arbeidstilsynet benytter 4 fargekoder som skiftes hvert kalenderår.
Når årlig kontroll av løfteutstyr er gjennomført er det vanlig å merke det med årets farge.
Hvit: Redskap som skal repareres eller kasseres merkes med hvit farge på de steder/komponenter som er skadet.
NB. Disse løfteredskapene skal ikke brukes.
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Arbeid med og instruks for arbeid med asbest
Jf. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4.

Identifisering av asbest:
•
•

Ved mistanke om – eller bekreftelse av – at materialer som skal håndteres inneholder asbest, skal alle våre
ansatte være klar over følgende:
Arbeid med asbest er forbudt, med mindre det er snakk om riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig
materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid.

Skal slikt arbeid utføres, skal det søkes tillatelse fra Arbeidstilsynet. Søknad om slik tillatelse skal inneholde
opplysninger om:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

hvordan arbeidet vil bli organisert,
hvilke metoder som skal benyttes,
hvilke vernetiltak som vil bli iverksatt,
opplæring av arbeidstakerne,
helseundersøkelser av arbeidstakerne og
virksomhetens erfaring med slikt arbeid.

Før søknaden sendes til Arbeidstilsynet, skal
verneombud, arbeidsmiljøutvalget og verne- og
helsepersonalet ved den virksomheten som skal
foreta arbeidet bli forelagt søknaden til uttalelse. (I
praksis utføres dette i dag av spesial-firmaer med
generell godkjenning.)
Dersom AT gir tillatelse:
•

•

Meldingen skal sendes før arbeidet
påbegynnes. Det skal benyttes skjema
fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring til arbeid med asbest
eller asbestholdig materiale.

Instruks for arbeid med asbest.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

begrens antall arbeidstakere mest mulig,
håndtering skal foregå atskilt fra øvrig virksomhet,
ved bruk av avsug skal avsuget luft normalt ikke føres tilbake til arbeidslokalet,
asbest som avgir asbeststøv skal håndteres og fjernes i lukket emballasje,
grenseverdi for asbestfibre I atmosfæren skal ikke overskrides,
arbeidsområdet skal være tydelig merket med sikkerhetsskilt,
det er totalforbud mot røyking I arbeidsområdet,
det skal benyttes nødvendig verneutstyr godkjent for asbestarbeid.
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PCB i bygg - sanering
PCB er en farlig miljøgift som ikke brytes ned i naturen. Derfor:
•
•
•
•
•

PCB-holdig avfall skal behandles som farlig avfall.
Det skal fjernes og legges i separate merkede avfallsenheter.
Og det skal leveres til godkjent mottak.
Før levering til godkjent mottak skal deklarering fylles ut elektronisk på https://www.avfallsdeklarering.no/
Kvittering for levert avfall skal oppbevares.

Hvor finner vi PCB?
•
•
•
•
•

I kondensatorer i lysrørarmatur produsert i perioden 1960 til 1980.
I Isolerglass produsert i perioden 1965 til 1975.
Som fugemateriale mellom betong og stein, fliser og lignende utført i perioden 1960 til 1978.
I utendørs maling på konstruksjoner av metall og betong, samt innvendig maling i fjøs og uthus – produsert
og utført i perioden 1952 til 1975.
I betong med "Borvibet" produsert og utført i perioden 1960 til 1972.

Sikkerhetstiltak ved arbeid med PCB
•
•
•

Unngå innånding og hudkontakt med PCB.
Bruk personlig verneutstyr.
Fukt arbeidsområdet.

Rutine for håndtering avPCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer
Kondensatoren må tas ut av armaturen, evt. klippes løs. Sjekk deretter årstallet på kondensatoren. Det kan f.eks. stå:
7.69 (juli 1969) eller 42.69 (uke 42 i 1969). Av og til er punktumet er erstattet med en skråstrek. Årstallet er viktigst.
Dersom kondensatoren er fra perioden 1965 til 1980 skal den i utgangspunktet regnes som PCB-holdig inntil det
motsatte er bevist.
Rutine for håndtering av isolerglass med fuger av forseglingslim
Se på distanselista mellom glassene om det finnes et tall (jf. over). Det er stor sannsynlighet for at en isolerrute fra
og med 1966 til og med 1974 har forseglingslim med PCB mellom avstandsskinne og glassene, samt på utsiden av
avstandsskinne mot karmen. Ved tvil er ruten å anse som farlig avfall.
NB: Isoler ruter skal leveres hele til mottak.
Rutine for håndtering av ifuger med PCB
Det er sannsynlig at fuger i bygg fra perioden 1960 til 1978 inneholder PCB. Fugemassen kan skjæres bort med
vibrerende elektrisk kniv/knivmaskin påmontert børste og støvavsug, vinkelsliper med stål- eller aluminiums-børste
eller tilsvarende spesialverktøy. Noter deg at du må ha en kraftig støvsuger på verktøyet du benytter. Husk også på å
slipe minimum 3 millimeter av det materialet som har vært i kontakt med fugestoffet.
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Rutine for håndtering av maling med PCB
Vi benytter høytrykksspyling og følger rutine punktvis:
•
•
•
•
•
•

Sikring mot terreng for oppsamling av maling og vann. Benytt tett presenning festet i fasaden på bygget og
tilrettelegg denne som et «basseng» for å samle spylevann.
Legg deretter på malingsfjerner.
Skrap så av oppløst maling og legg dette i beholdere.
Spyl av flatene med høytrykkspyler.
Vannet samles da automatisk i "presenningsbassenget". Plasser en sugepumpe i bassenget, og pump
spillvannet opp til filtrering, jf. pkt. 6.
Som filterarrangement benyttes f.eks. en åpen tønne med filter på rist over tønnen. Filteret kan være vanlig
2 lags filterduk i kombinasjon med en mineralullmatte. PCB fra spylevannet vil dermed forbli i filteret som så
behandles som farlig avfall.

Rutine for håndtering av Borvibet betongtilsats
Vi finner Borvibet i sårutbedringer i murpuss, betong og annet murverk, i flissetting og fuger - særlig i våtrom og
gamle svømmebasseng, samt som opprettingsmateriale for gulvbelegg i kjellere og lignende. Du må selvsagt benytte
personlig verneutstyr, og vise nødvendig sikkerhet ved opphakking. Følg for øvrig den samme rutine som ved
fjerningg av PCB fra fuger.
Sluttkommentar:
Under forutsetning av at farlig avfallet er pakket slik som beskrevet, behøves ingen spesiell transporttillatelse til
avfallsmottak/innsamler.
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Riveoppdrag
•
•
•
•
•

Tenk sikkerhet før en starter med et arbeid. Dvs. tenk gjennom arbeidssituasjonen, farer som kan oppstå. Alt
rivearbeid er farlig.
Ta aldri unødige sjanser med din egen eller andres sikkerhet.
Sørg for at du og andre bruker egnet sikkerhetsutstyr. (Hjelm, vernesko, vernebriller og sikkerhetssele hvis
nødvendig).
Unngå mest mulig å bruke stige, og aldri som permanent arbeidsplattform. (La deg ikke presse til å ta
unødvendige sjanser). Husk, du har bare ett liv og det må du ta vare på.
Sørg for at utstyret du bruker er i sikkerhetsmessig stand.

Viktig: Dersom du oppdager feil eller mangler ved utstyret, leveres det til reparasjon slik at neste bruker finner
utstyret i forsvarlig stand.
•

Meld fra om ulykker/ nestenulykker, slik at vi alle kan lære av de feil vi evt. gjør. På den måten kan vi være
med og forebygge en større ulykke. Kom gjerne med innspill om en bedre og sikrere måte å utføre arbeidet
på.

•
•

Det er minst like viktig å ivareta sikkerheten til andre personer på byggeplassen.
Sjekk hvem/hva som befinner seg i umiddelbar nærhet av du arbeider. Snakk evt. med byggeleder om tiltak
som bør settes ut i livet. (F. eks. sperre av et område eller lignende.) Det gjelder din og andres sikkerhet.
I tillegg kommer ansvar for ikke å skade/ødelegge ting i nærheten av arbeidsstedet.

•
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REGELVERKET ER TIL FOR Å SIKRE OSS GODE LIV
Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven skal sikre oss et sikkert arbeidsmiljø slik at alle medarbeidere opplever trygghet, trives og får
bedre helse av å være i arbeid enn av å være hjemme.
Plan og bygningsloven
Formålet med denne er å sikre alle landets borgere rett til å bygge boliger i gode bo- og oppvekstmiljøer.
Grunnen til at mange oppfatter dette noe annerledes – er selvsagt at loven også skal sikre alle som bor i landet at
naboen ikke uten videre begrenser den utsikten man allerede har med sine byggeaktiviteter.
Forurensningsloven
Den er til for å hindre forurensning. Vi er sikret rett til å bruke naturen for det den er verd, men vi er samtidig
forpliktet til å verne om den til det beste for alt og alle.
Til alle lovverk hører en rekke forskrifter som skal følges og det kreves rutiner i stort omfang
Sannheten er at forskriftsverket er svært omfattende. I tillegg er de som er satt til å forvalte forskriftene også
mennesker som utvikler en egen forvaltningsmessig praksis. Imidlertid er de fleste tilsynsmyndigheter opptatt av å gi
god service, og det er ingen fare å "snakke" med dem dersom du har spørsmål å stille.
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GDPR (General Data Protection Regulation)
Forordningen er laget for å beskytte oss som privatpersoner mot misbruk av personopplysninger. Forordningen
trådte i kraft 1. juli 2018 og har hatt som konsekvens at enhver nettbruker nå til daglig godtar at leverandører
kartlegger våre bevegelser på nett og selger disse opplysningene til andre som har en interesse av å tilby oss varer vi
ønsker eller ikke ønsker. Vi forventer at myndighetene etter hvert ser dette paradokset.

Dersom du som arbeidsgiver ikke har iverksatt tiltak for kartlegging av dine ansatte, f.eks. ved bruk av elektroniske
kjørebøker, maskinovervåkning, kameraovervåkning eller lignende, har forordningen ingen praktisk betydning for
deg. Det samme gjelder om du på din hjemmeside heller ikke overvåker dine kunders adferd på din egen
hjemmeside i den hensikt å drive kommersiell virksomhet med slike opplysninger.

Gjeldende krav med hensyn til personvernlovgivningen skal være ivaretatt i arbeidsavtaler, arbeidsreglement eller
andre avtaler mellom arbeidsgiver og den ansatte.
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Risikovurderinger
•

Hvor sannsynlig er det at noe kan gå galt?
Hvilke konsekvenser kan det i så fall få?
Hva kan vi gjøre for å unngå at noe går galt?

Ved risikovurdering skal du generelt ta hensyn til følgende faktorer:
•
•
•
•
•
•

Fysiske anstrengelser – kom i form.
Arbeidsmiljøets utforming – nødvendig verneutstyr.
Arbeidsoppgaven– festlig eller ensformig.
Ergonomisk belastende – fysiologisk intuisjon kan være mangelvare.
Nye arbeidsoppgaver – krever ofte forsvarlig opplæring.
Der farlige situasjoner kan oppstå – kreves gjentatte øvelser.

Opplæring – kompetanse!
Begrepet kompetanse defineres slik: Bevist evne til å nyttiggjøre seg ferdigheter. Ja, har du det, trenger du ikke mer
opplæring. Da går arbeidet som en lek og du blir ikke syk! Opplæring er et gjennomgående krav i alle regelverk.
Opplæring – kurs!
Noen hevder hardnakket at man må på kurs for å få opplæring. Det er en sannhet med store modifikasjoner. I det
øyeblikket lovgiver setter krav til et kurs – setter de også krav til en godkjenningsordning for kursholdere. Det koster
penger og unødvendige kostnader vokter lovgiver seg for.

Her er det vel lite sannsynlig at det iverksatte tiltaket etter risikovurderingen var tilstrekkelig. Det er viktig at det
korrigerende tiltaket er tilstrekkelig, slik vi ser her.
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Ansettelse og oppsigelse

Ansettelse AML § 14-5
Alle arbeidsavtaler skal være skriftlige.
I arbeidsforhold med varighet over en måned skal den skriftlige arbeidsavtalen foreligge senest en måned etter at
arbeidsforholdet begynte. Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes fast.
Prøvetid - AML § 15-6
Prøvetid kan – og bør så absolutt - avtales for en periode på inntil seks måneder, jf. fjerde ledd. Du er tjent med å
evaluere den ansatte i prøveperioden og dokumentere dette skriftlig.
Oppsigelse/frister AML § 15-3
Før beslutning om oppsigelse fattes, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og
arbeidstakers tillitsvalgte. Enhver oppsigelse må være saklig begrunnet.
•
•
•
•
•
•

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt gjelder en oppsigelsesfrist på 1 kalendermåned.
Har man vært ansatt sammenhengende i minst 5 år er fristen 2 måneder.
Har man vært ansatt sammenhengende i minst 10 år er fristen 3 måneder.
Er man over 50 år og har vært sammenhengende ansatt i minst 10 år er fristen 4 måneder.
Er man over 55 år og har vært sammenhengende ansatt i minst 10 år er fristen 5 måneder.
Er man over 60 år og har vært sammenhengende ansatt i minst 10 år er fristen 6 måneder.
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•

Selv om arbeidsgiver må forholde seg til mer enn 3 måneders oppsigelse på fastsatte vilkår når den ansatte
er over 50 år, har arbeidstaker selv rett til å slutte etter 3 måneder dersom han ønsker det.

Oppsigelse i prøvetiden
Er man ansatt i en tidsbegrenset prøvetid - er oppsigelsesfristen 14 dager fra den dag man mottar oppsigelsen.
Begrunnelsen for oppsigelse i prøvetid må være tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.
Vårt råd: Benytt kompetent advokat før du gjør noe du er i tvil om.
Avskjed § 15-14
Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg
skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtale. Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom
avskjeden er rettmessig.
Vårt råd: Benytt kompetent advokat før du gjør noe du er i tvil om.
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Alkohol- og narkotikapolitikk

Vår alkohol- og narkotikapolitikk handler om å vise at vi ivaretar våre ansatte gjennom et alkohol– og narkotikafritt
arbeidsmiljø. Vår holdning er viktig i et sosialt perspektiv, fordi den bidrar til å motvirke redusert arbeidskapasitet og
utestengelse fra arbeidslivet, samt at den fremmer et rusfritt samfunn.
Som arbeidsgiver er vi forpliktet til å opprettholde et godt arbeidsmiljø fysisk og psykisk. Et godt miljø er ikke forenlig
med bruk av alkohol og andre narkotiske- eller helsefarlige stoff. Følgelig skal disse ikke finnes på arbeidsplassen. Det
samme gjelder for eventuelle UE/UL og samarbeidspartnere.
Vår alkohol- og narkotikapolitikk har et mål om å redusere helseplager, farer og ulykker, samt å skape et godt
arbeidsmiljø for alle ansatte - en sikker og trivelig arbeidsplass med velfungerende medarbeidere. Vi ønsker at alle
våre medarbeidere kommer friske hjem fra arbeidet og med stor lyst til å gå på arbeid neste dag (jf. vår offisielle
HMS-politikk).
Retningslinjer for alkohol og narkotika gir ansatte, partnere, leverandører, kunder og andre interessenter en tydelig
beskjed for hvordan vi handler i ulike situasjoner og hvilke regler og rutiner som gjelder. Disse retningslinjene tar
sikte på å gjøre oss til gode samfunnsborgere, samt å styrke oss som selskap. Og hver enkelt medarbeider skal føle
seg trygg på hva som gjelder hos oss.

RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL OG NARKOTIKA
Alle ansatte skal være edru og narkotikafrie på arbeidsplassen
I arbeidstiden må ansatte og andre som arbeider hos oss ikke bruke eller være påvirket av alkohol eller andre
rusmidler.
Narkotikabesittelse er et lovbrudd og aksepteres ikke

109
Vi krever at ansatte og andre i arbeid hos oss avstår fra all befatning med narkotiske preparater, både i arbeidstid
og fritid.
En person som er ruspåvirket, skal sendes hjem
Alle som åpenbart er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, eller på arbeidsplassen, skal sendes
hjem umiddelbart og på en trygg måte.
Ved mistanke om misbruk
Dersom en medarbeider hos oss får mistanke eller kunnskap om at noen hos oss bruker alkohol eller andre rusmidler
i arbeidstiden, skal vedkommende sin nærmeste overordnede kontaktes.
Ikke-alkoholholdige alternativer skal alltid tilbys
Vi skal bruke vår dømmekraft når alkohol serveres i forbindelse med sosiale tilstelninger. Det skal alltid tilbys
alkoholfrie alternativer for de som ønsker dette.
ANSVAR
Alle ansatte er forpliktet til å overholde lover, forskrifter, myndighetskrav og retningslinjer som er knyttet opp til
alkohol og narkotikabruk. Å bryte disse, kan medføre disiplinære sanksjoner.
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Rutiner for etisk og profesjonell forretningsførsel
Definisjon av begrepet etikk:
Følgende historie beskriver hva etikk handler om: Den yngste av brødrene gjør en klønete bevegelse og mister isen
sin. En forbipasserende ser det som skjer og gir gutten penger til en ny is. Storebror liker ikke dette og sier; hvorfor
tok du imot penger fra ham? Du har jo nok penger selv. Men lillebror nekter å gi fra seg sin gave. Han vil ha ny is uten
å bruke av egne penger. Her, sier storebror; ta isen min og gi pengene tilbake til mannen.
Dette er etikk!
1. Bruk av stilling
•

Ansatte skal ikke misbruke sin stilling for å skaffe seg personlig gevinst, men ved sine handlemåter sørge for
et godt inntrykk av vår virksomhet.

2. Inhabilitet
•
•
•

Våre ansatte skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer som gjør at det kan
stilles spørsmål ved deres integritet.
Hvis innkjøp planlegges gjort fra firma hvor innkjøper kjenner til at våre ansatte har interesser, skal innkjøpet
begrunnes skriftlig og godkjennes av nærmeste overordnede.
Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak som en har faglig ansvar for, eller at andre med
rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for nærmeste leder for å få avgjort
spørsmålet om inhabilitet.

3. Gaver og andre ytelser
•

•

•

Ansatte må ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til,
eller av giveren er ment som påvirkning av tjenstlige handlinger. Dette gjelder ikke mindre reklameartikler og
eksempelvis julehilsen i form av små-gaver som har liten verdi, hvor det er åpenbart at ytelsen ikke kan være
egnet til å påvirke tjenstlige handlinger.
Avgjørelsen om en ytelse kan mottas eller ikke beror på en
konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Det avgjørende er om
ytelsen kan berøre mottakerens integritet, eller kan gi slikt
inntrykk for andre, til skade for vedkommende eller for vår
virksomhet.
Ytelser som har sammenheng med en konkret sak som er oppe
for avgjørelse, skal ikke mottas. Hvis det er tvil om en ytelse kan
mottas, skal den avslås.

4. Reiser i tjenesten
•

Når leverandører og næringslivet for øvrig tilbyr besøk i private
bedrifter, reiser til utstillinger ol, er det en forutsetning at vi selv
dekker utgiftene til reise og opphold.

5. Privat bruk av rammeavtaler
•

Rammeavtaler med leverandører om levering av varer og tjenester til oss, skal ikke brukes av ansatte til
privat bruk. Ovenstående gjelder også medarbeidernes nærstående dersom fordelen må antas å ha sin
bakgrunn i den ansattes ansettelsesforhold hos oss.
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Rutine for ansettelse og bruk av utenlandske arbeidstakere
NB. Risikoen for ulykker på grunn av manglende språkkunnskaper er vanvittig stor!

Utgangspunktet for vår rutine er: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.
Alle som har utenlandske arbeidstakere i arbeid skal, når oppdragsgiver eller Arbeidstilsynet krever det, fremlegge
nødvendige opplysninger for utøvelsen av tilsynet.
Rutine
Vi lønner all arbeidskraft som benyttes hos oss etter norske krav til lønns- og arbeidsforhold. I tillegg krever vi at våre
underleverandører gjør det samme og dokumenter det overfor oss.

Ved innleie av utenlandsk arbeidskraft skal følgende dokumentasjon innhentes før avtale inngås:
•
•

Kopi av lovlig arbeidsavtale.
Kopi av eksempel på lønnslipp som viser at alle krav i arbeidsavtalen er ivaretatt.
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Rutiner for å håndtere mobbing/trakassering
Hva er mobbing og trakassering?
Mobbing: "En situasjon der en person systematisk og over tid føler seg utsatt for negative handlinger fra en eller
flere andre, på en slik måte at personen som rammes har vanskelig for å forsvare seg mot den aktuelle handlingen.
Ulikhet i maktforhold er sentralt i denne.

Følgende handlinger betraktes som mobbing/trakassering dersom det foregår systematisk over tid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sårende erting/fleiping, ironiske kommentarer, latterliggjøring og baksnakking.
Rykter.
Sosial utestenging.
Organisatorisk utstøtelse.
Urettmessig beskyldning for dårlig utførelse av arbeid, nedvurdering av faglig dyktighet, fratakelse av
oppgaver og ansvar.
Personlig angrep.
Trakassering og/eller nedvurdering på bakgrunn av kjønn, alder, rase, religion/tro, utseende, seksuell legning
eller utdanning.
Uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuelle bemerkninger og/eller atferd.
Stadig negative bemerkninger i det åpne rom med kollegaer til stede.

Dersom enkelthandlinger har en slik alvorsgrad at enkelthendelsen har vært dypt krenkende, kan dette i seg selv
være grunnlag for disiplinærsak. På den annen side vil bruk av humor og ironi ikke være mobbing når det er
gjensidighet i fleipingen, eller hvor det er balanse i relasjonen.
Disiplinærsaker kan føre til advarsel, avskjed eller suspensjon.

Leders ansvar:
•

Leder har en plikt til å følge opp varsling om mobbing og trakassering. Medansvaret gjør at ingen av partene
kan opprettholde anonymitet. Dette gjelder også dersom en ansatt varsler vedr. en kollega.
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•
•
•

Å iverksette tiltak for å forebygge mobbing og trakassering.
Å håndtere mobbing og trakassering som har oppstått tidligst mulig i henhold til gjeldende retningslinjer.
Treffe en beslutning i saken, informere de involverte om denne og gjennomføre de tiltak som er nødvendige
for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø, eventuelt som en del av dette.

Arbeidstakers ansvar:
•
•

•
•
•
•
•

Alle arbeidstakere på en arbeidsplass har medvirkningsplikt. Jfr. AML. §2-3. Varsling om mobbing eller
trakassering kan ikke gjøres anonymt.
Dersom du blir oppmerksom på at det forekommer mobbing eller trakassering på en arbeidsplass, plikter du
å melde ifra om dette til leder eller verneombud så snart som mulig. AML. § 2-3. (2)d)). Du kan ikke melde
anonymt.
Si ifra dersom du opplever eller er kjent med at arbeidstakere utsettes for mobbing eller trakassering.
Arbeidstaker skal snakke med den/de det gjelder eller nærmeste leder om dette snarest mulig.
Medvirke aktivt ved gjennomføring av de tiltak som settes i verk for å skape et godt og sunt arbeidsmiljø, jf.
AML. § 2-3 (1).
Dersom leder er part i saken skal det meldes til overordnet leder, ledergruppen, eller til tillitsvalgte.
Den som blir mobbet kan eventuelt henvende seg til andre som kan bidra i slike saker, herunder tillitsvalgte,
verneombud, AMU og/eller Arbeidstilsynet.

Tillitsvalgtes rolle:
•
•
•

Bidra til å ivareta medlemmenes rettigheter og plikter iht. lov og avtaleverk.
Være med på å finne løsninger til beste for arbeidsmiljøet.
Samarbeide med verneombud/leder.

Verneombudets rolle:
•
•
•
•

Være støttespiller – nøytral part, skal ikke håndtere personalsaker, men påse at saken blir håndtert av
ledelsen.
Påse at mobbing og trakassering håndteres i henhold til rutiner.
Bidra til å finne løsninger til det beste for arbeidsmiljøet.
Samarbeide/idepartner i forebygging og håndtering av mobbe- og trakasseringssaker.

Leder skal ved håndtering av saker om mobbing eller trakassering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøke det faktiske innholdet i saken.
Psykososiale arbeidsmiljøproblemer skal håndteres raskt.
Saken skal håndteres på lavest mulig nivå̊, søk evt. råd hos HR eller nærmeste leder.
Ikke flere aktører en nødvendig skal delta i arbeidet.
Involverte parter skal være med.
Saken skal håndteres på en måte tilpasset situasjonen.
Saken må ikke trekkes i langdrag.
Sikre at ingen av partene utsettes for uheldige belastninger eller utilbørlig atferd etter at melding om
mobbing eller trakassering er fremsatt.
Sikre at alle involverte parter får anledning til å legge frem sitt syn på saken.
Både den som opplever seg mobbet/trakassert, og den som blir beskyldt for å utøve mobbehandlingen skal
ivaretas.

Forventet ansattadferd ved mulig mobbing, trakassering og annen utilbørlig adferd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dersom du som ansatt opplever mobbing eller trakassering, bør problemet tas direkte oppmed den det
gjelder. Dette er konfliktforebyggende.
Meld fra til nærmeste leder, verneombud eller tillitsvalg og gi en kortfattet skriftlig beskrivelse av hva som
har skjedd.
Vurder om du skal kontakte verneombud/tillitsvalgt. Dette bør gjøres skriftlig med datert henvendelse.
Delta i samtaler og møter for å få frem fakta i saken og bidra til å finne frem til mulige løsninger.
Du har rett til å ha med tillitsvalgt/verneombud eller annen støtteperson i samtaler med arbeidsgiver.
Sørg for at det blir ført møtereferat, og at dette godkjennes av møtedeltakerne. Er du uenig i innholdet, sørg
for at det fremkommer av referatet.
Dersom du har vitner til hendelsen(e), bør du be disse nedtegne sine observasjoner skriftlig.
Skriv ned episoder hvor du har opplevd negativ adferd. Skill mellom hva som faktisk hendte og hvordan du
tolket situasjonen. Vær påpasselig med å datere nedtegnelsene.
Du kan muntlig ta kontakt med Arbeidstilsynet for å få veiledning på et hvilket som helst tidspunkt i
prosessen.
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Rutine for varsling av kritikkverdige forhold
Alle virksomheter som sysselsetter* (egne ansatte og innleide) "jevnlig" mer enn 5 arbeidstakere skal i henhold til
Arbeidsmiljøloven distribuere sin skriftlige rutine, utarbeidet i samarbeid med de ansatte, for varsling av
kritikkverdige forhold på en egnet måte til alle medarbeidere som arbeider for eller på vegne av virksomheten.
* med sysselsetter menes også innleide arbeidstakere (fra UE osv.)
Formålet med reglene for varsling av kritikkverdige forhold er aller først å sikre at kritikkverdige forhold som kan
bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd blir avdekket og opphører og dernest beskytte
arbeidstakere som sier tydelig ifra om slike forhold. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at varsling både er lovlig og
ønsket. Faglig uenighet er for øvrig ikke et kritikkverdig forhold. Hva som er faglig uforsvarlig kan man gjerne være
uenig om. Vi har ytringsfrihet i Norge.
En salgsrepresentant ble en gang spurt av administrerende direktør i en større virksomhet under en hyggelig middag
om et råd i forbindelse med en arbeidskonflikt. Salgsrepresentanten svarte direktøren slik: Nå er vår virksomhet som
du leder bygget opp som en pyramide med deg på toppen. Jeg sitter i en avdeling et stykke nede i pyramiden og har
ikke den oversikten som du har. Jeg kan derfor risikere å gi deg et dårlig råd av mangel på oversikt.
Man skal alltid ha dette med oversikt i tankene når man tenker igjennom hvor kritikkverdig et forhold faktisk er. Still
deg selv spørsmålet; vet jeg nok til å fastslå at forholdet er kritikkverdig? Dersom svaret er "ja" går du til verket med
ledelsens velsigne over handlingen.

Varsling

Enhver som arbeider for eller på vegne av vår virksomhet oppfordres til å varsle om alle kritikkverdige forhold som
angitt i avsnitt 2 i denne rutine.
Fremgangsmåte ved varsling
Du kontakter tillitsvalgt medarbeider eller verneombudet hos oss og forklarer det forholdet du mener er
kritikkverdig. Dersom tillitsvalgt eller verneombudet deler ditt syn på saken, tas saken videre.
Den tillitsvalgte eller verneombudet går først til den som har ansvar for forholdet og tar saken opp med
vedkommende. Dersom vedkommende ikke kan forklare forholdet
plausibelt – og forholdet ikke opphører etter samtalen, går man
videre med saken til øverste ledelse.
Dersom heller ikke den øverste ledelse kommer med en plausibel
forklaring, og det kritikkverdige ikke opphører, skal tillitsvalgt eller
verneombudet gjøre ledelsen oppmerksom på at saken da vil
bringes til relevant tilsynsmyndighet for videre oppfølging.
Taushetsplikt
Enhver tillitsvalgt, verneombud eller myndighet har en lovpålagt
plikt til å beskytte sine kilder og ingen ansvarlig i vår virksomhet
skal stille spørsmål om hvem som har kommet til tillitsvalgt eller
verneombud med forholdet. Ingen i vår virksomhet skal frykte
represalier dersom de varsler kritikkverdige forhold.
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Alminnelig arbeidstid og overtid

Med arbeidstid menes den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren. Hvilepause regnes som
arbeidstid dersom arbeidstakeren ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, eller dersom det ikke finnes
tilfredsstillende pauserom på arbeidsplassen.
Alminnelig arbeidstid - AML § 10-4
Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. For arbeid av
passiv karakter kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to
timer i løpet av 24 timer og 10 timer i løpet av syv dager. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 48 timer i
løpet av syv dager.
For å åpne opp for større fleksibilitet i hverdagen åpner loven opp for at man innenfor disse rammene kan flytte to
av dagens arbeidstimer til perioden mellom kl. 2100 og kl. 2300 – på ett vilkår; at initiativet kommer fra de ansatte
og ikke fra ledelsen.

117
Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Har du behov for å fravike ordinære arbeidstidsbestemmelser, ha du mulighet til å søke om det, jf.
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/gjennomsnittsberegning/soknadgjennomsnittsberegning-alminnelig-arbeidstid/
Frivillig overtidsarbeid utover avtale med arbeidsgiver
Det kan høres kjekt ut, men det er et par sider som må avklares. Arbeidsgiver må ha kontroll på omfang i tid og
eventuell betaling for overtid i de tilfeller som ikke er lovpålagt. Avspasering time for time er i slike tilfeller normalen.
Med andre ord – frivillig overtid skal også avtales.
Overtid kan både avtales, pålegges og avspaseres
Etter § 10-6 (12) kan det skriftlig avtales at overtid, enten den er avtalt (frivillig) eller pålagt, kan avspaseres. Dersom
det er snakk om overtid etter loven (jf. bestemmelsene i § 10-6) skal tillegget uansett utbetales selv om selve
overtiden avspaseres.
Samtidig må det skilles mellom overtid (arbeid utover lovbestemt arbeidstid – 40 t pr. uke) og fleksitid (innenfor
lovbestemt arbeidstid, 40 t pr. uke). Overtid avtales eller pålegges fordi arbeidsgiver har et særlig og tidsavgrenset
behov for at det jobbes overtid, jf. bestemmelsen i § 10-6 (1). Om en arbeidsgiver derimot har en fleksibel
arbeidstidsordning som gir arbeidstaker mulighet til å jobbe ekstra i perioder mot å jobbe tilsvarende mindre i andre
perioder (eller omvendt), en såkalt fleksitidskonto eller lignende, så er det ikke snakk om overtid i lovens forstand,
men derimot en fleksibel arbeidstidsordning. Dette utløser derfor ingen plikt til overtidsbetaling.
Det fremkommer for øvrig av § 10-2 (3) at arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid innenfor lovbestemt
arbeidstid, dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.
Arbeidsmiljølovens arbeidstid er 40 timer pr. uke. De fleste har en arbeidstid på 37,5 timer – i tråd med "kortere
arbeidstid på tariffmessig grunnlag".
Arbeidstakers rett til fritak fra overtidsarbeid - AML § 10-6, pkt. 10
Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige
eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når
arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
Unntaksbestemmelse - AML § 10-12
Denne bestemmelsen unntar arbeidstakere som har en ledende eller en særlig uavhengig stilling fra de fleste av
lovens arbeidstidsbestemmelser. Vær imidlertid klar over at kravene generelt er strenge med hensyn til hvilke typer
arbeidstakere som anses for å falle inn under disse kategoriene.
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Vilkår for trekk i lønn
Arbeidsgiver kan trekke en ansatt i lønn på følgende grunnlag:
•
•
•

•

•

For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven,
innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger.
Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.
Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til
kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond,
eller til lavtlønnsfond.
Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettelig eller
ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller
dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.
Når det på grunn av gjeldende rutiner og beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta
hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.
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Permittering
Se lov om lønnsplikt under permittering på Internett. (NB. Ved massepermittering/oppsigelser over 10 ansatte skal
Nav ha digital melding jf. www.nav.no)
Permittering
Arbeidsmangel er saklig grunn for permittering. Det finnes også andre saklige argumenter, men de "lekker ofte som
en sil".

Gjennomføring av permittering
Før iverksettelse:
•

Permittering skal drøftes med tillitsvalgte eller den saken angår om det ikke er tillitsvalgte.

Iverksettelse:
•
•
•
•
•

Permittering skal gis med 14 dagers skriftlig varsel til den enkelte arbeidstaker.
Når permitteringsdagen kommer, skal den ansatte medbringe permitteringsbevis fra arbeidsgiver, kopi av
permitteringsvarsel, samt kopi av lønnslipp til NAV.
Den første perioden etter at man er permittert betaler arbeidsgiver lønn, se nedenfor.
Deretter er det en 3 dagers karantene – hvor man verken får lønn eller permitteringspenger fra NAV.
Deretter betaler NAV permitteringslønn. Den beregnes etter de samme kriterier som dagpengesatsen.

Lønnsplikt under permittering
Bakgrunnen for at arbeidsgiver er pålagt å betale lønn de første dager (antallet varierer med den til enhver tid
sittende regjering) under permittering er at myndighetene mener det skal være en høy terskel for å permittere
medarbeidere. Det er en klok tilnærming. Medarbeideren er arbeidsgivers viktigste verktøy og største kapital.
Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver dreier seg likevel om penger – og endrer seg fra statsbudsjett til
statsbudsjett. Er du i tvil - søker du på nettet: permitteringsguiden - altinn
Sesongarbeid som for eksempel legging av asfalt, hagebruk og annet
Sesongvariasjoner og vintersesong er forutsigbart og permitteringer på grunn av dette gir normalt ikke rett til
dagpenger under permittering.

Permittering/oppsigelse/sykemelding
Hvis bedriften går til oppsigelse i permitteringstiden gjelder de vanlige regler for oppsigelse, slik at ansatte normalt
må utføre arbeid for bedriften i oppsigelsestiden og har krav på lønn. Det samme gjelder dersom arbeidstaker er
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sykemeldt. Vedkommende kan permitteres mens han er sykemeldt dersom bedriften også kunne permittert
vedkommende om han ikke var sykemeldt.

Om varselet
•

•
•

•
•
•

Varselet skal være ubetinget. Skulle forholdene endre seg før iverksettelsen får man heller trekke tilbake
varslet om permittering helt eller delvis. Bare dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen bedrift,
kan varselet være betinget.
Varslet om permittering kan også trekkes tilbake når som helst før iverksettelsen. Er permittering iverksatt
kan permitteringen bringes til opphør når som helst uavhengig av den varighet som ble varslet.
Videre kan i utgangspunktet en iverksatt permittering forlenges innenfor fastsatte frister i et begrenset
tidsrom. Dette er selvsagt dersom permitteringen er gitt "inntil videre" eller det er tatt forbehold om
forlengelse.
Permitterte kan benyttes til korte arbeidsoppdrag
Permitterte arbeidstakere kan inntas til kortvarige oppdrag i permitteringsperioden.
Men arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker.
Blir arbeidstakeren inntatt for mer enn seks uker vil videre permittering ansees som en ny permittering med
krav om ny varselfrist og arbeidsgiverperiode.
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Vernearbeidet i virksomheten
Vernearbeidet er et uavkortet linjeledelsesansvar. Ingen i ordrelinjen kan fri seg fra dette ansvaret. Et verneombud
skal medvirke, men ikke gis ansvar. Det hører kort og godt linjeledelsen til!
Alle skal medvirke her
Ingen ansatte kan melde seg ut av sitt eget ansvar for å ta vernearbeidet på alvor.
"Kjære skattefut. Jeg melder meg herved ut av skatteregisteret. Takk for samarbeidet". Den går nok ikke! Slik er det
også med vernearbeidet.
Det er det offentlige som tar regningen når du blir syk – og du er derfor forpliktet til å gjøre det du kan for å unngå
skader eller sykdommer.
Verneombud/arbeidsmiljøutvalg (AMU):
Dersom det er 10 eller flere ansatt i en virksomhet er de ansatte pliktige til å velge verneombud. Er det mer enn 50
ansatte skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU) i tillegg. Har bedriften færre enn 10 ansatte, kan man fravike
kravet til verneombud med en avtale om "fravik" fra verneombudsordningen.

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Argus har utviklet en glimrende bedriftstilpasset opplæringspakke
for sine kunder som tar utgangspunkt i bedriftens egne systemer og håndbøker.

122

Ferie og permisjon
Jf. Lov om ferie for utdypende kommentarer
Alle arbeidstakere har rett på ferie i 25 virkedager hvert ferieår. Dersom arbeidstaker ikke har hatt arbeid hele det
foregående året, og dermed ikke har full opptjening av feriepenger har arbeidstakeren en rett, men ikke en plikt, til å
ta ut full ferie.
For arbeidstakere over 60 år skal det gis ekstraferie tilsvarende 6 virkedager. Virkedager er alle ukedager unntatt
søndag. Ferieåret er ett kalenderår. Feriepenger beregnes med en lovbestemt % av feriepengegrunnlaget som er
alminnelig lønn opptjent i det forutgående kalenderåret.
Arbeidsgiver og arbeidstakerne kan inngå avtale om 5 virkedagers ekstra ferie hvert år, dersom dette ikke allerede
fremgår av tariffavtale. Det skal i så fall beregnes feriepenger av feriepengegrunnlaget.
Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende hovedferie i løpet av tidsrommet 1. juni til 30. september.
Restferien kan kreves avviklet innenfor ferieåret.
Ferie i oppsigelsestid
Du kan vanligvis kreve ferien lagt til oppsigelsestiden dersom dette vil være nødvendig for å få avviklet hovedferien
(3 uker) innen hovedferieperioden og den resterende ferien i løpet av året. Vi oppfordrer til dialog med arbeidsgiver
før du tar kontakt med advokat. Temaet er mer komplekst enn som så.
Permisjon
Arbeidsmiljølovens kapittel 12 sikrer deg som ansatt rett til nødvendig permisjon med eller uten lønn i gitte tilfeller
på fastsatte kriterier. Kriteriene er avhengige om du er organisert eller ikke. Arbeidsgiver gir nærmere orientering i
hvert enkelt tilfelle.
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Bruk av egenmelding
•
•
•

•
•

Bruk av egenmelding gjelder ved egen sykdom, barns- eller barnepassers sykdom ut det året barnet fyller 12
år. Fravær må dokumenteres enten ved egenmelding eller med sykemelding.
Du må ha vært ansatt i minimum 4 uker i firmaet for å få rett til sykepenger og minimum 2 mnd. for å få rett
til å bruke egenmelding.
Egenmelding kan benyttes 3 sammenhengende dager eller 3 enkeltdager i samme arbeidsgiverperiode*. Ved
fravær ut over 3 kalenderdager (helg/helligdager telles med) skal arbeidstaker normalt levere sykemelding.
Det finnes fortsatt en IA- avtale (inkluderende arbeidsliv) med utvidet rett til bruk av egenmeldinger. Din
arbeidsgiver kan gi deg nødvendig informasjon om dette dersom din bedrift er en del av denne avtalen.
Hvis arbeidstakeren blir syk igjen og leverer ny egenmelding, løper samme arbeidsgiverperiode videre.
Tidligere fraværsdager uten legeerklæring regnes da med i egenmeldingsdagene.
Arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke en egenmelding.
Bruken av egenmelding er en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

* 16 dager inkl. helg/helligdager fra første sykedag.

•
•
•

Melding om sykdom må gis senest innen arbeidstidens slutt første fraværsdag, dersom retten til sykepenger
ikke skal falle bort.
Egenmelding skal leveres første arbeidsdag etter fraværet.
Fravær utover dette krever sykemelding fra autorisert personell.

Tap av rett til å nytte egenmelding:
•
•

Du kan ikke benytte egenmelding mer enn 4 ganger over en 12 måneders periode.
Dersom arbeidsgiver har en mistanke om misbruk, kan han kreve sykemelding fra første fraværsdag.

Hvor mange dager kan du være borte ved barns/barnepassers sykdom?
•
•

Har du ett eller to barn, har du krav på 10 dager pr. kalenderår.
Har du tre eller flere barn, har du krav på 15 dager pr. kalenderår.
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•
•
•
•

Også eneomsorg for barna gir rett til flere dager:
Er du alene med omsorgen for ett eller to barn, har du krav på 20 dager pr. kalenderår.
Er du alene med omsorgen for tre eller flere barn, har du krav på 30 dager pr. kalenderår.
Om du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du få ti dager i tillegg for hvert kronisk sykt eller
funksjonshemmet barn pr. kalenderår.

Om regelverket generelt
Regelverket er på en del områder etter Argus sitt syn ikke godt nok forklart på NAV sine hjemmesider. Vi oppfordrer
de av våre kunder som er i tvil om detaljer i regelverket til å ta telefonisk kontakt med en veileder i NAV.
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Bedriftshelsetjenesten
De fleste som driver virksomhet i bygg, anlegg, transport eller nærliggende bransjer skal ha en avtale med en
godkjent bedriftshelsetjeneste (jf. www.arbeidstilsynet.no).
Det er krav til legeundersøkelser dersom du arbeider med følgende forhold:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeid med farlige kjemikalier.
Arbeid med støv med asbestfiber.
Arbeid med biologiske faktorer.
Arbeid i støy eller med mekaniske vibrasjoner.
Arbeid med ioniserende stråling.
Arbeid med kunstig optisk stråling.
Arbeid med gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid.
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Hva gjør du som sykemeldt?
Arbeidstaker skal:
•
•
•

Samarbeide og medvirke aktivt til å finne løsninger
for å komme tilbake i arbeid raskest mulig.
Delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av
oppfølgingsplan.
Delta på dialogmøter.

Bedriftshelsetjenesten skal:
•
•

Bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse
av oppfølgingsplan.
Delta på dialogmøte, dersom arbeidsgiver eller
arbeidstaker ønsker det.

Tillitsvalgte og verneombud skal:
•
•
•

Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet.
Når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstaker i dialogen med
arbeidsgiver og andre.
Kan delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det.

NAV skal:
•
•

•

Vurdere om aktivitetskravet etter 8 ukers sykmelding er oppfylt. Det skal foreligge tungtveiende medisinske
forhold som hindrer arbeid og aktivitet dersom NAV skal godta100 % sykemelding utover åtte uker.
Vurdere behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak - dersom det ikke er mulighet for
bedriftsintern attføring. Denne muligheten skal vurderes på ny senest ved utløpet av sykepengeperioden,
som er ett år.
Avholde dialogmøte 2 med den sykmeldte og arbeidsgiver senest innen utløpet av 26 ukers sykmelding,
unntatt når det er åpenbart unødvendig.

Arbeidstilsynet skal:
•
•
•

Veilede og føre tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som
hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade.
Føre tilsyn med at virksomhetene tilrettelegger arbeidsforhold etter den enkelte arbeidstakers alder,
arbeidsevne osv., slik at sykdom og skade kan forebygges lenge før det blir et fravær.
Føre tilsyn med at virksomhetene arbeidet systematisk med oppfølging av sykmeldte.

Digital sykemelding er nå tilgjengelig for de fleste sykemeldere, men det fins noen unntak. jf. NAV.
Informasjonen er hentet fra www.nav.no
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Ulykker og arbeidsrelatert sykdom
Arbeidsmiljøloven setter krav til granskning, rapportering og håndtering av ulykker og arbeidsrelatert sykdom.
•
•
•
•
•

Arbeidsgiver skal granske mulige årsaker til ulykker. Den forulykkede skal ha kopi av granskningsrapporten.
Ulykker som fører til fravær over 3 dager skal meldes til trygdekontoret på trygdekontorets fastsatte skjema.
Ulykker og arbeidsrelatert sykdom skal registreres som avvik og behandles i henhold til vår avviksrutine.
Registreringen skal ikke inneholde medisinske opplysninger.
Registreringen skal være tilgjengelig for arbeidstilsynet og bedriftens verneombud/ vernepersonale. Ved
alvorlige ulykker (se nedenfor) skal ulykken umiddelbart meldes til arbeidstilsynet og politiet, samt
nærmeste pårørende.

Alvorlig skade kan defineres som følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoderystelse/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller alvorlige konsekvenser.
Skjelettskade.
Indre skader (skader på indre organ, for eksempel lunger, nyrer, milt osv.).
Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike).
Forgiftning (med fare for varig helseskade).
Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel.
Forbrenning, frostskade eller etseskade.
Generell nedkjøling.
Skader som krever sykehusbehandling, unntatt enklere poliklinisk behandling.

Uhell med biologiske faktorer.
•
•

NAV har digitale blanketter som skal fylles ut:
Ved alle personskader der medisinsk hjelp er oppsøkt.

Ved sykefravær.
•
•

Ved personskader som kan medføre fremtidig
oppsøking av lege.
Ved personskade med flere skadde, skal det fylles ut et
digitalt skjema for hver skadet person.
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Brann- og elektrosikkerhet
Eier og bruker
•

Kravene til brann og elektro rettes mot både eier og bruker. Man kan med andre ord ikke si: jeg leier bare
her …

Ansvar
•
•

Dersom det ikke er utpekt brannvernleder i virksomheten så er det daglig leder (linjeledelsen) som har
brannvernlederansvaret. Det samme gjelder ansvaret for tilfredsstillende elektroinstallasjoner.
Alle medarbeidere tar ansvar for brann- og elektrosikkerhet.

Sjekk ut:
•
•
•
•
•
•

at rømningsveier, relevante brannsikrings-tiltak, vannkraner osv. er på plass og merket,
at ingen rømningsveier er sperret,
at nyansatte får den opplæring i brannsikkerhet man skal ha,
at branntettinger rundt for eksempel ventilasjons-kanaler er ok,
at det benyttes egen sjekkliste for elektro-installasjoner hver gang man går vernerunder i bedriften,
funksjonstesting av jordfeilbryter en gang pr. mnd.
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Førstehjelp og førstehjelpsutstyr

Du bør ha følgende tilgjengelig dersom det er færre enn 50 ansatte på arbeidsplassen:

Der det er flere enn 50 ansatte eller er fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader, må førstehjelpsutstyret
suppleres med henblikk på å dekke slike behov.
På alle arbeidsplasser bør det være et passende antall utdannede førstehjelpere. Det anbefales gjenoppfrisket
førstehjelps-kunnskapene med 1-1½ års mellomrom.
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Det ytre miljø – kjemikalier og forurensning
Kartlegging
Uten at man kartlegger den risiko som finnes for det ytre miljøet, bruk av kjemikalier og eventuell forurensning, har
man ingen forutsetning for å vite hvor man skal begynne arbeidet med risikovurderinger.

Krav til avfallshåndtering
Både Forurensningsloven og plan- og bygningsloven setter krav til avfallshåndtering på bestemte vilkår. Mange
kommuner har egne normer for avfallshåndtering. Uansett, avfallshåndtering er et miljøaspekt som alle skal ta på
alvor.
Krav til å unngå uhellsutslipp
Dette er selvsagt også noe som alle operatører av biler, maskiner og mekanisk utstyr møter. Sørg for at alle
operatører har tilgjengelige absorbenter for å sikre at utslipp ikke skader naturen eller dens evne til å fornye seg.

Substitusjonsplikten (plikten til å erstatte et farlig stoff med et mindre farlig stoff)
Sørg for at alle kjenner kravene til substitusjon, dvs. plikten til å erstatte et farlig stoff med et mindre farlig stoff om
det finnes.
Farlige stoffer (stoffkartotek)
Et stoffkartotek skal inneholde HMS-datablad for alle farlige stoffer eller farlig avfall man teoretisk kan få nærkontakt
med på arbeidsplassen. Forskriftskravet er at stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig til enhver tid og lett og finne
frem i for alle som arbeider for eller på vegne av virksomheten.

HMS-datablad skal være lett tilgjengelig til enhver tid og lett og finne frem i for alle som arbeider for eller på vegne
av virksomheten.
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Eksempler på farlig avfall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanlige avfettingsvæsker
Alle typer olje, unntatt matoljer
Alle kjemiske væsker som inneholder løsemiddel
Maling og lakk (også vannbaserte)
Tjære og tjæreprodukter
Treimpregneringsmidler
Lim og tetningsmasser
Batterier og akkumulatorer
Asbestholdige bygge- og isolasjonsprodukter.

Alle virksomheter skal deklarere og levere sitt farlige avfall til godkjent mottak på www.avfallsdeklarering.no
Relevante websider om farlig stoff og avfall:
miljodirektoratet.no
www.dsb.no
Vurdering av kjemikalier
Dette er et vanskelig område for uinnvidde. En komplett vurdering av dine kjemikalier må utføres av kompetente
mennesker. Det er her bedriftshelsetjenesten må på banen. I kartleggingsarbeidet avdekker du eventuelle slike
behov, og setter "behov for hjelp til kjemikalievurdering" inn i handlingsplanen din.
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Avvik og RUH
Kvalitets- og miljøavvik
Kvalitets- og miljøavvik er avvik fra kvalitets- eller miljøkrav generelt eller i våre prosjekter.
•
•
•
•
•
•
•

Alle avvik registreres på eget avviksformular/app.
Registrerte avvik føres i avviksprotokollen av kvalitets- og miljøansvarlig / automatisk i app.
Årsakene til avvik skal analyseres ved gjennomgang av avviksprotokollen med planlagte mellomrom/ egne
rutiner for tildeling av ansvar i app.
Registrere iverksatte korrigerende tiltak i henhold til avviksrapporten.
Sjekke at de korrigerende tiltak vi har iverksatt faktisk har virket slik vi forventet med tidsfrist og ansvarlig
person for etterkontrollen.
Dersom resultatet er som forventet - lukkes avviket.
Gi de ansatte løpende tilbakemelding om at noe skjer med avvik som registreres.

NB: Dersom oppgaven avviket er registrert i er i et søknadspliktig tiltak etter PBL, gjelder vår spesifikke avviksrutine i
slike tiltak.

Kundeklager
Kundeklager er kundens oppfatning av vår leveranse, og skal behandles som et avvik inntil vi vet om kundens
oppfatning stemmer med vår opplevelse.
•
•
•
•
•

Kundeklager skal registreres på avviksformularet/app.
Registrerte kundeklager føres i avviksprotokollen av kvalitets- og miljøansvarlig/automatisk i app.
Årsakene til kundens opplevelse skal analyseres ved gjennomgang av avviksprotokollen med planlagte
mellomrom.
Dersom vi konkluderer med at kundens opplevelse er korrekt, lukkes avviket.
I motsatt fall iverksettes et nytt korrigerende tiltak som gir kundetilfredshet før avviket lukkes.
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RUH
•
•
•
•
•
•

Rapportering av uønskede hendelser i forhold til Helse-, miljø og sikkerhet, dvs. hendelser som kan føre til
ulykker/skader eller plunder og heft i en eller annen form.
Alle RUH-rapporter registreres på eget formular.
Innkomne RUH-rapporter føres i avviksprotokollen av HMS-ledelsen/automatisk i app.
Definerte årsaker angis.
Ved 10 like årsaker utløses behandling.
Referat fra behandlingen føres på siste side i protokollen med angivelse av tidsfrist og ansvarlig person for
iverksettelse av forebyggende tiltak.
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Rutine for granskning av ulykker
Målet med en granskning (A-1355) er å lære av ulykker som har skjedd og på den måten hindre at de skjer igjen. Det
som kan se ut som en tilfeldighet og en engangshendelse, kan likevel over tid vise seg å inngå i et mønster.
NB: Dersom en arbeidstaker rammes av en ulykke som medfører alvorlig skade eller volder døden, er arbeidsgiver
forpliktet til å varsle ulykken (AT og Politi), samt gi nødvendige opplysninger til myndighetene på eget skjema (NAV).

Fakta om ulykken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvem ble skadet.
Konsekvenser for den skadede.
Hadde skadede fått nødvendig sikkerhetsopplæring i arbeidet.
Var det gjennomført en risikovurdering av oppgaven med en tilhørende sikker jobb analyse for
jobbsekvensen.
Hva skjedde egentlig – hendelsesforløpet i detalj skal granskes.
Når skjedde ulykken.
Hvor skjedde ulykken.
Værforholdene på ulykkesstedet.
Hvilke utstyr ble benyttet.
Var utstyret i forsvarlig stand.
Var utstyret velegnet for oppgaven.
Hadde den skadede fått opplæring i bruk av utstyret som ble benyttet.
Var det utarbeidet skriftlig instruks for bruk av arbeidsutstyret.
Var den skriftlige arbeidsinstruksen tildelt den skadede.
Kunne oppgaven vært løst på annet vis.
Ble det benyttet kjemikalier.
Hadde brukeren tilgang på HMS-datablad.
Hadde brukeren fått opplæring i forståelse av HMS-datablad.

NB: Alle avvik som er identifisert under en granskning skal føres i avviksprotokollen.
Vi utarbeider rapport etter gjennomføring av granskningsarbeidet, og registrerer denne i vårt personalarkiv.
Den forulykkede skal ha kopi av granskningsrapporten.
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Bekreftelse fra den ansatte til arbeidsgiver
Informasjon vedrørende personverndirektivet:
Du er kjent med at vi oppbevarer følgende opplysninger om våre ansatte:

Ved signere under for å ha lest håndboken i inngangsbildet i denne håndbok godkjenner du at vi oppbevarer disse
opplysninger. Vi som arbeidsgiver forplikter oss til å ikke misbruke eller dele disse opplysningene med
uvedkommende.

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.
Makulere ugyldige HMS- kort og andre kompetansebevis på utløpsdato.

Bekreftelse:
Undertegnede bekrefter med dette å ha fulgt kravene ovenfor etter beste evne.

Navn på arbeidstaker (STORE BOKSTAVER): ___________________________________________

Dato / sted:

___________ / _____________________

Signatur arbeidstaker i HIRE Norway AS: _____________________________________________

