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1 Anvendelse og hensikt 

Denne prosedyren beskriver krav vedrørende sikker utførelse av arbeid i selskapet, slik at 

arbeidsmetoder ikke medfører risiko som kan forårsake personskader, negative helseeffekter 

eller skade på ytre miljø.. 

Prosedyren erstatter tidligere HMS prosedyrer vedrørende arbeidsutførelse: 

 NO-P-03-03 Personlig sikker jobb analyse (PSJA og Sikker jobb analyse (SJA) 

 NO-P-03-05 Sikker håndtering av arbeidsutstyr 

 NO-P-03-06 Bruk av personlig verneutstyr 

 NO-P-03-07 Arbeid i Høyden 

 NO-P-03-08 Varmt arbeid 

 NO-P-03-10 Arbeids- og entretillatelser 

 NO-P-03-11 Asbestsaneringsarbeid 

 NO-P-03-13 Krav til godkjenning, bruk og kontroll av pluggbart elektrisk utstyr 

 NO-P-03-14 Arbeidslokaler 

 NO-P-03-15 Gravearbeider 

 NO-P-03-16 Trafikksikkerhet 

2 Referanser 

1. 1000_GP_11_01 Group Policy HSEQ 
2. 1000_GS_11_01 Global Standard HSEQ Management 
3. 1000_GS_11_03 Global Standard Leadership and Workers Involvement  
4. 1000_GS_11_04 Global Standard Healt & Safety Standards of Work   

3 Definisjoner 

Begrep Definisjoner 

AET Arbeids- og entretillatelse  

Arbeid i høyden Arbeid der arbeidsnivå (beregnet ut i fra utførendes fot) er to meter 

eller mer over bakken/gulvnivå eller der det er mulig å falle mer enn 2 

meter ned. 

Arbeidstøy Tøy som er utlevert av Bilfinger til bruk under arbeidsutførelsen 

Arbeidsutstyr Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger o.l. som maskiner, 

løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, 

transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy, og enhver 

annen gjenstand som benyttes ved framstilling av et produkt eller ved 

utførelse av arbeid. 
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Dokumentert opplæring Opplæring i sikker bruk og Energikontroll av Arbeidsutstyr. Den 

ansatte skal signere på gjennomført opplæring og oversikt skal lagres 

på definerte steder.  

Energikontroll Rutine for sikker utkobling av alle energikilder til Arbeidsutstyret før 

service- og vedlikeholdsarbeid igangsettes. 

Enpunktsleksjon  

(EPL) 

Instruksjon for sikker bruk og Energikontroll av Arbeidsutstyr i hht en 

definert mal og med definert innhold. Skal henge på/ ved 

Arbeidsutstyret 

Entring Entring er arbeid som utføres i område/rom som; 

 er vesentlig (men ikke helt) innesluttet  

 har redusert luftventilasjon 

 har  begrensede og/eller begrensende inn- og 

utgangsmetoder (f.eks. mannhull med liten diameter)  

 har begrenset plass til å bevege seg og jobbe, men er stor 

nok til at en person kommer inn og utfører oppgaver  

 ikke er konstruert for kontinuerlig opphold  

 har potensialet for en betydelig fare tilstede (f.eks. farlige 

stoffer, brann, eksplosjon, gasser, damp, varme, støv, 

mangende oksygen) 

Eksempler: kjele, rør, grøft, kammer, tank, kar, silo, kloakk, piper, 

brønn.  

Merk at kundens definisjon av entring vil variere og avhenge av type 

industri.  

Faste arbeidslokaler Lokaler hvor vi har vår vanlige drift.  

Omfatter ikke midlertidige arbeidslokaler 

Kjøretid Kjøretid er tiden der kjøretøyet kjøres av en person. Tid som 

passasjer regnes ikke som kjøretid 

Personlig verneutstyr Utstyr – inkludert tilbehør til utstyret – som bæres eller holdes av 

arbeidstaker for å verne arbeidstaker mot en eller flere farer som kan 

true vedkommendes sikkerhet og helse under arbeidet. 

Pluggbart elektrisk verktøy Alt elektrisk verktøy med kabel. Herunder skjøtekabler og sneller 

(Gjelder ikke batteridrevet verktøy inkl. lader) 

PSJA Forenklet SJA. En personlig sjekkliste med risikoelementer som skal 

evalueres og besvares på et skjema i en PSJA blokk før arbeidet 

starter. 

Selskapets Kjøretøy 

 

Selskapets kjøretøy refererer til biler og lastevogner som generelt 

brukes på offentlig vei for personell- eller varetransport, og er kjøpt, 

leid eller leaset av Selskapet. Private biler, trucker og 

anleggsmaskiner er ikke omfattet av begrepet 
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SJA Sikker Jobb analyse. En gjennomgang av alle arbeidsoperasjoner for 

aktuell jobb før arbeidet starter for å vurdere potensielle farer og 

beskrive hvilke tiltak som skal iverksettes for å utføre jobben på en 

sikker måte. 

Tilfeldig arbeidsplass Områder der det normalt ikke foregår varmt arbeid og der det ikke er 

spesielt tilrettelagt. 

Varmt arbeid Reparasjon, installasjon, og vedlikeholdsarbeider der det benyttes 

åpen ild for oppvarming, sveising, skjæring, lodding og/eller sliping. 

4 Ansvar og myndighet 

Administrerende Direktør 
Har ansvar for at Selskapet har nødvendige HMS-bestemmelser som er kjent og akseptert i 
organisasjonen. 
 
HMS-sjef 
Har ansvar for utarbeidelse og kommunikasjon av selskapets HMS-bestemmelser 
 
HMSK-ledere 
Skal gi rådgi, veilede og følge opp linjeledelse og utførende for å sikre at bestemmelser i 
prosedyren er kjent og etterlevd. 
 
Site-leder/linjeleder 
Har ansvaret for å tilrettelegge og følge opp at arbeidsrutinene i denne prosedyren etterleves 

innenfor sitt ansvarsområde 

Utførende  

Er ansvarlig for sin egen og sine kollegers sikkerhet, herunder utføre arbeid i tråd med 

selskapets HMS-bestemmelser. 
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5 PSJA og SJA 

5.1 Generelt 

PSJA og SJA skal bidra til å redusere faren for hendelser som kan medføre negative 
konsekvenser for mennesker, miljø og materiell. 
 
Dersom arbeidsforhold eller andre faktorer endrer seg rett før oppstart eller under 
jobbutførelse, skal det vurderes av ledelse/utførende om ny PSJA/SJA skal utføres for å 
identifisere evt. nye risikoelementer. 

5.2 Personlig sikker jobb analyse (PSJA) 

PSJA skal gjennomføres av alle ansatte, innleid personell, kontraktører og utleid personell 

under Selskapets arbeidsledelse på: 

 alle oppdrag utenfor egen arbeidsplass/verksted  

 ikke-rutinepregede* jobber i egne områder 

 
* Vurdering av når et arbeid er «ikke-rutinepreget» skal foretas av den enkelte mht. 

egen arbeidserfaring, jobbens kompleksitet/vanskelighetsgrad, farepotensialet og 

hvor ofte jobben gjennomføres. Eks.: Jobber som utføres 2 ganger per år eller 

sjeldnere. 

 
En PSJA skal gjennomføres av hver enkelt utførende på et arbeidsoppdrag umiddelbart før 
arbeidet starter og fullføres når arbeidet er avsluttet.  
 
Egne blokker med sjekklister skal være tilgjengelig for alt personell, inkludert innleide og 

andre som jobber under selskapets arbeidsledelse. Blokkene fås ved henvendelse til 

nærmeste HMSK-leder.  

5.3 Sikker jobb analyse (SJA) 

5.3.1 Bruk av SJA 

SJA skal gjennomføres for:  

 komplekse, sammensatte eller særlig risikofylte arbeidsoperasjoner  
 arbeidsoperasjoner i egne verksteder/lokaler hvis de opptrer sjelden, er nye eller er 

nye for vedkommende som skal utføre jobben. 
 vedlikehold/ modifikasjoner i egne verksteder/ egne bygg som erstatning for 

arbeidstillatelse 
Hos kunder uten arbeidstillatelsessystem skal det alltid gjennomføres SJA.  

SJA brukes normalt ikke på kontorarbeidsplasser eller andre arbeidsplasser/jobber hvor 
arbeidsoppgaven i seg selv ikke medfører spesiell risiko. Risiko i slike sammenhenger 
ivaretas i risikovurdering av arbeidsmiljø (RAM), se NO-P-03-02 Administrative 
bestemmelser 

Når SJA er utarbeidet skal den være med ut ved utførelse av jobben. 
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5.3.2 Utarbeidelse av SJA 

SJA er en viktig del av jobbplanleggingen. Risikoer ved arbeidsoperasjonene skal vurderes 

tidlig og den som planlegger jobben er ansvarlig for at SJA blir etablert der det kreves. 

I tilfeller der kundens SJA må benyttes, er det viktig at våre arbeidsoperasjoner også blir 

beskrevet og risikovurdert. 

Utførende mannskaper bør involveres så tidlig som mulig. 

Redningsplan (side 2 i SJA-skjemaet) skal utarbeides ved entring av utstyr og ved arbeid i 

høyden som krever bruk av fallsikring. 

5.3.3 Gjennomgang av SJA før jobbstart 

Utarbeidelse av SJA skal starte med befaring på arbeidsstedet. 

Dersom SJA utarbeides før den dagen arbeidet skal utføres, skal det foretas en ny 
besiktigelse på utførelsesdagen før SJA kan ferdigstilles.  

Alle som skal delta i jobben skal være med på gjennomgang av SJA før arbeidet starter 

Navn på deltakere på SJA skal noteres i deltakerlista og denne skal signeres av alle. 
Personell som eventuelt kommer inn på jobben på et senere tidspunkt skal også gjennomgå 
SJA og navn og signatur skal skrives inn i deltakerlista. 

  

5.3.4 Jobber hvor det skal utføres SJA 

 Arbeid i høyden som krever bruk av fallsikring 

 Entring av utstyr 

 Løft over kritisk utstyr/rørsystemer og over utstyr i drift  

 Jobber hvor utkopling av sikkerhetssystemer eller isolering av energi er nødvendig 

 Unntak elektofaglig personell som arbeider etter anerkjente metoder i forskrift 

om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 

 Arbeid der det er nødvendig å fjerne verneinnretninger eller å åpne anlegg eller 

maskineri som er i drift 

 Ikke rutinemessig arbeid på utstyr i drift 

 Arbeid på prosessutstyr som kan inneholde rester av prosessmedium, står under 

trykk eller har inneholdt hydrokarboner 

 Arbeid der utilsiktet start av utstyr kan medføre fare 

 Ved nye/ukjente jobber med fare for strømgjennomgang og som ikke dekkes av 

sikkerhetsinstruks for elektromontør (egen sjekkliste, vedlegg 4, eller annen aktuell 

sjekkliste) 

 Rivejobber 

 Høytrykksspyling 

 Arbeid over, under eller i nærheten av åpent vann 

 Arbeid i sterkt trafikkerte områder 

 Gassfare ved bruk av "telt" 

 Når det avvikes fra fastlagte instrukser eller prosedyrer, og dette medfører spesiell 

risiko 

 Risikofylte jobber som sjelden utføres og nye jobber som man har liten erfaring med 
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 Bruk av "nye" potensielt helsefarlige kjemikalier 

 Arbeid i rasutsatte områder 

 Bruk av åpen flamme o.l. utenfor arbeidstillatelsessystemet 

 Spesielle værsituasjoner som sterk kulde, vind og lyn 

 

Listen er ikke uttømmende, og det påligger ansvarlige og utførende et ansvar for å vurdere 
behovet for SJA. Fravik fra disse kravene må avklares og godkjennes for hvert enkelt 
oppdrag/kontrakt, både med egen ledelse og kunde. 

 Når det over en periode skal gjennomføres mange like arbeidsoperasjoner, kan det 

godkjennes at det lages en generell SJA for samme jobb. Det er viktig at den 

generelle SJA repeteres for å sikre at alle risikomomenter er dekket, og at alle 

involverte kjenner innholdet og signerer og at deltakerliste fylles ut og signeres ved 

fornyelse. 

5.3.5 Arbeid i egne lokaler: 

Sikkerhet ved arbeid i egne lokaler sikres ved bruk av sikker jobb analyse. 
SJA skal utføres i følgende tilfeller:  
 

 Første gang utførende gjennomfører en ny arbeidsoperasjon i eget lokale 

 Når det utføres arbeid som lokalet ikke er beregnet for 

 Ved service eller vedlikeholdsoppdrag på maskiner eller utstyr i lokaler som 

Selskapet disponerer 

 Entring av beholdere, tanker trange rom etc. I slike tilfeller skal en SJA utføres i et 

entringsmøte mellom utførende og utsteder. Behov for gassmålinger skal vurderes i 

entringsmøtet. 

 

SJA for arbeid i Selskapets lokaler skal signeres på samme måte som ellers med 

deltakerliste med alle som er involvert i jobben og av en ansvarlig for lokalet 

5.4 Arkiveringsrutiner 

SJA skal lagres iht. følgende retningslinjer 

 SJA skal være tilgjengelig så lenge jobben pågår. 

 For store/kompliserte/sammensatte/spesielt risikofylte jobber/ prosjekter: SJA skal 

lagres i dokumentarkiv/ Projectplace.  

 For jobber der kunden er ansvarlig for å utarbeide SJA, lagres denne i kundens 

system etter kundens bestemmelser om dette.  

PSJA 

 Det er ikke krav til å lagre PSJA utover den aktuelle jobb. 
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6 Arbeids- og entretillatelser 

6.1 Generelt 

Der kunden har et system for AET eller tilsvarende skal dette følges.  
Hver Site skal følge de retningslinjer som gjelder for AET hos den aktuelle kunden.  

6.2 Arbeid hos kunder som benytter arbeids- og entretillatelsessystem 

Ved utførelse av arbeid hos kunder som har etablert et arbeids- og entretillatelsessystem, 

skal dette følges iht. lokale prosedyrer 

 AET skal utstedes for en bestemt arbeidsoppgave eller et oppdrag 

 Det er ikke tillatt å utføre noe annet eller mer arbeid enn det som er beskrevet i AET.  

 Eventuelle tilleggsarbeider medfører at AET må endres eller ny utstedes.  

Som tilleggsarbeid regnes bl.a. mer/endret arbeid på angitt prosessdel eller samme 

arbeid på en annen prosessdel enn angitt i AET.  

 Alle relevante punkter skal fylles inn i AET, ekstra verneutstyr skal føres på og 

vurdering av om jobben krever SJA skal gjøres (NB! ved entring skal SJA og 

redningsplan utarbeides)  

 Når arbeidet er utført skal den eller de utførende signere og levere AET, utføre faglig 
kontroll/funksjonsprøving og rydde på arbeidsstedet. 

 
Arbeids- og entretillatelser er et viktig sikkerhetsverktøy og er definert som en av 
Selskapets "Livreddende Regler". Det blir oppfattet som et brudd på Livreddende 
regler når AET-reglene brytes hos en kunde som har etablert et slikt system. 

6.3 Arbeid hos kunder som ikke har arbeids- og entretillatelsessystem  

Ved utførelse av arbeid hos kunder som ikke har etablert et arbeids- og 
entretillatelsessystem skal en SJA for arbeidet utføres. Dette skal også gjennomføres på 
deler av anlegg der arbeidstillatelse ikke er påkrevet. 
 
Arbeid som medfører entring hos kunder som ikke har et AET-system, krever dokumentasjon 

på at entringsobjektet er fritt for kjemikalier el. og at det har tilstrekkelig oksygen (se pkt. 6.5).  

I større prosjekter/ oppdrag som er knyttet opp mot fabrikker/bygninger som ikke har et 

etablert arbeids- og entretillatelsessystem, skal det etableres et system for å ivareta 

sikkerheten før arbeidet startes. 

 Prosjektet/ oppdraget beskriver dette i HMS-plan / prosedyre 

 Sikker Jobb Analyse skal brukes som et supplement.  

6.4 Arbeid i egne lokaler 

Sikkerhet ved arbeid i egne lokaler sikres ved bruk av sikker jobb analyse i iht.  

De av Selskapets siter som har etablert et godt, fungerende system for AET, enten eget eller 

basert på kundens system, kan benytte dette såfremt minimumskravene i denne prosedyre 

er oppfylt. 
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Arbeid som medfører entring, krever dokumentasjon på at entreobjektet er fritt for kjemikalier 
el. og at det har tilstrekkelig oksygen (se pkt. 6.5). 

6.5 Særskilte bestemmelser for entring 

 All entring krever SJA og redningsplan 

 Måling av oksygennivå skal dokumenteres. Det skal fremgå hvem som har foretatt 

målingen, når måling er foretatt (klokkeslett) og hvilken gyldighet målingen har 

(klokkeslett fra-til) 

 Kjemikaliefritt miljø må dokumenteres med målinger dersom entreobjektet tidligere 

har inneholdt helseskadelige kjemikalier 

 Det skal alltid være minst en entrevakt ved alle entringer:  

 entrevakt må ha kommunikasjonsutstyr for varsling ved behov for assistanse 

 entrevakten skal til enhver tid ha en skriftlig oversikt over hvem som befinner 
seg inne i entringsobjektet 

 entrevakten skal ha de nødvendige kvalifikasjoner for å bruke aktuelt verne- 

og redningsutstyr, og for å kunne utføre avtalte rednings- og sikringstiltak  

 entrevakten skal ha på seg en gul synlighetsvest merket med «entrevakt» 

6.5.1 Kompetansekrav til den som utfører gassmåling 

 Gassmålinger skal iht Forskrift om utførelse av arbeid utføres av kompetent person* 

*Kompetent person er kyndig kjemiker eller annen person som har godkjent 3-dagers 

sertifikatutsteder-/gasskontrollør-kurs. 

6.6 Gravearbeider 

Der det arbeides i industriparker skal interne krav til gravearbeider følges. 

Ved arbeider som krever ansvarsrett iht Plan og bygningsloven følges. 

Infrastruktur under utgravingsstedet skal være kartlagt før et gravearbeid starter 

Grøfter / utgravinger som er mer enn 1,2 m dype krever entretillatelse for tilkomst 

6.6.1 Sikring av arbeidssted 

 Utgravingsstedet må sikres mot ras som kan påvirke sikkerheten til mennesker eller 

materiell  

 Det skal sperres rundt utgravningsområdet. Typer avsperring avgjøres av arbeidets art 

og omfang 

 Sikker adkomst inn til utgravingsstedet må beskrives for hvert oppdrag 

 Sikring av grunnen ved evt forstøtning og stabilisering vurderes for hvert oppdrag 

 

Ved gravearbeider skal det utføres en SJA som omhandler alle de nevnte punkter.  
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7 Bruk av personlig verneutstyr 

Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, 

helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved 

endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. 

Personlig verneutstyr skal brukes i hht bruksanvisning og det skal vedlikeholdes forsvarlig. 

Defekt verneutstyr skal ikke brukes. 

Eksterne firmaer som utfører arbeid for Selskapet skal sørge for at deres ansatte stiller med 

arbeidstøy og verneutstyr som beskrevet i kontrakt for oppdraget. 

Besøkende skal bruke verneutstyr som påkrevd for besøkende på de ulike arbeidssteder.    

Alle ansatte skal ved behov ha tilgang til følgende verne- og sikkerhetsutstyr: 

 Hodevern: Hjelm 

 Åndedrettsvern: Helmaske, rømningsmaske, halvmaske, støvmaske, P3-filter som 

tåler fuktighet (aerosoler) ol. 

 Øyevern: Kjemikaliebrille, vernebriller (diverse typer), ansiktsskjerm 

 Hørselsvern: Øreklokker eller propper 

 Vernefottøy: Vernesko, vernestøvler, vernegummistøvler 

 Hansker: Hansker som er tilpasset den enkelte arbeidsoperasjon 

 Arbeidstøy: Kjeledress eller jakke og bukse klassifisert som angitt for jobben, regntøy. 

Flamme hemmende skjorter/genser med lang arm, ull-trøye/-stillongs, ullsokker ol. 

 Fallsikringsutstyr for personell: Fallblokk, sele med falldemper, støtteline, 

traumastropp ol. 

 Sikring mot fallende gjenstander: Nett, verktøysikring, verktøypose/kasse/bøtte ol. 

  

I de tilfeller hvor mer enn en type verneutstyr må brukes, så må dette utstyret harmonisere 

med hverandre slik at de fremdeles ivaretar sin funksjon. 

7.1 Opplæring 

Nyansatte skal gis opplæring i bruk av personlig verneutstyr som del av introduksjonsplan. 

Øvrige skal gis opplæring i bruk av personlig verneutstyr som del av dokumentert opplæring 

på arbeidsutstyr. 

7.2 Hodevern  

 Hjelm skal brukes der det er påbud om det og ved arbeid der hodet kan utsettes for 

slag, fallende gjenstander e.l. 

 Der hjelmen brukes hver dag og spesielt ved ofte utendørs bruk, anbefales bytte etter 

2 års bruk – sjekk datostempling inne i hjelmen 

 For innendørs eller sporadisk bruk anbefales en levetid på 5 år  

 Hjelm som har synlig skade etter f.eks. slag eller sterk varme, skal skiftes  

 Hjelm skal merkes i front med Selskapets navn og personnavn under  

 Hakestropp bør vurderes ved arbeid i høyden eller i arbeidsstillinger hvor det er fare 

for at hjelmen kan falle av  
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 Hjelm med hakestropp som er godkjent for industri og klatring skal benyttes når man 

bruker fallsikring.  

7.3 Vernefottøy 

 Skal benyttes ved utførelse av arbeid i alle våre verksteder, lagerlokaler og andre 

lokaler hvor dette er et krav 

 Utførende skal alltid benytte vernefottøy som gir tilstrekkelig beskyttelse i den aktuelle 

arbeidsoperasjon (eks.: Full-skinnsko i miljø hvor syre kan forekomme, alltid 

halvhøye/høye vernestøvler i elektrolysehall) 

 Besøkende eller personell med kortvarig opphold/transporttjeneste fritas fra å benytte 

vernefottøy. 

7.4 Åndedrettsvern 

 Åndedrettsvern skal være tilpasset den som benytter masken - tett 

 Rett type maske og filter skal benyttes for den enkelte arbeidsoperasjon 

 Filter skal byttes før det ikke lenger gir tilstrekkelig beskyttelse (enkelte filter skal 

byttes etter en gangs bruk), eller før det går ut på dato. Er en usikker på at filteret gir 

tilstrekkelig beskyttelse, skal det skiftes ut 

 Skal oppbevares slik at kvaliteten til filteret ikke forringes – tett beholder/pose. Filtre 

som er tatt ut av orginalemballasje skal byttes etter 1 år 

 Gode rutiner for rengjøring 

 Ved maling, sveising, sandblåsing eller når annen helseskadelig atmosfære kan 

oppstå i lukkede rom uten ventilasjon skal friskluftsutstyr benyttes 

 Rømningsmaske skal følge spesifikasjoner på arbeidsstedet  

7.5 Øyevern 

 Briller med sideskjold skal alltid benyttes i egne/kundens verksteder 

 Briller med sideskjold skal benyttes ved utendørs arbeid eller byggeplasser når det er 

fare for støv, sandpartikler ol. i luften 

 Ved utførelse av arbeid med spesiell fare for at øyne kan bli skadet (sliping, 

sandblåsing, håndtering av etsende kjemikalier, eller i områder med spesiell merking, 

skal tettsittende øyevern eller kombinasjonen vernebrille og ansiktsskjerm, benyttes 

 Ved førstegangs åpning av prosessutstyr som kan inneholde rester av etsende 

kjemikalier eller andre kjemikalier som kan være helseskadelig, skal tettsittende 

øyevern OG ansiktsskjerm benyttes 

 For anskaffelse av optiske vernebriller godkjennes dette av nærmeste overordnede 

og lokal praksis for dette følges  

7.6 Hørselvern 

 Hørselvern skal benyttes i støysoner/skiltede områder  

 Hørselvern skal benyttes ved bruk av maskiner og verktøy hvor dette er angitt i 

sikkerhetsinformasjonen  
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 Hørselvern med integrert bluethooth tillates for å muliggjøre kommunikasjon i 

støyende omgivelser. Det er ikke tillatt å benytte funksjonen til musikk/radio 

 I de tilfeller hvor det forekommer arbeid med slag-støy skal utførende og andre i 

nærliggende områder benytte hørselvern 

 

Bruk av headsett/ørepropper for å høre musikk/radio er ikke tillatt da det tar fokus bort fra 

omgivelsene. Bruk av frittstående radio er tillatt i verkstedene. 

7.7 Hansker 

 Egnede arbeidshansker skal benyttes ved arbeidsoperasjoner hvor hender, fingre 

eller underarm kan skades. 

 Eksempler på hanskebruk til ulike formål: 

 Kuttsikre f.eks ved håntering av svært skarpe deler  

 Skjærebestandige hansker f.eks. ved arbeid med tynne metallplater 

 Sveisehanske m/mansjett til sveisearbeid 

 Kjemikaliehansker for arbeid med løsemidler, olje, fett og syrer 

 Engangshansker f.eks ved presisjonsarbeid med olje og fett 

 Gummi-/ribbhansker for bedret grep på olje- og fettutsatte deler 

 Monteringshansker for presisjonsarbeid i tørt miljø 

 Lysbuebeskyttende hansker ved arbeid på elektriske anelgg  

 Skinnhansker for grovarbeid og skittent miiljø 

 Tykke vinterhansker for kalde forhold 

 Ved fare for kjemikalie eksponering skal egnet hansketype, som beskytter mot den 

aktuelle kjemikalie, benyttes  

 Der hvor hanskebruk ikke er hensiktsmessig og/eller utgjør en risiko, skal det 

utarbeides en SJA som beskriver risiko og forebyggende tiltak.  

7.8 Arbeidstøy 

 Arbeidstøy med lange bukser og lange ermer skal benyttes i alle verksteder.  

 I verksteder hvor det utføres varmt arbeid skal flammehemmende arbeidstøy 

benyttes. 

 Flammehemmende arbeidstøy med lange bukser og lange ermer skal benyttes ved 

utførelse av arbeid i verksteder, produksjonslokaler, byggeplasser og ved ferdsel i 

områder hvor dette er pålagt  

 Mannskap som utfører varmt arbeid skal bruke arbeidstøy med en kvalitet som er 

flammehemmende og selvslukkende. Det skal benyttes jakke og bukse eller 

kjeledress. Skinnforkle/-jakke kan vurderes i tillegg  

 Ved varmt arbeid skal skjorter/gensere og stillongs som benyttes under være 

flammehemmende  

 Ved arbeid med elektriske installasjoner skal det benyttes arbeidstøy som beskytter 

mot lysbue 

 Alt arbeidstøy skal være merket iht. de standarder de er godkjent for  
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 Ved førstegangs åpning av prosessutstyr som kan inneholde rester av etsende 

kjemikalier eller andre kjemikalier som kan være helseskadelig, skal heldekkende 

regntøy og gummistøvler benyttes 

7.9 Annet 

 Redningsvest skal benyttes ved arbeid over åpent vann eller ved andre 

arbeidsoperasjoner som kan medføre drukning 

 Fallsikringssele skal benyttes ved arbeid i høyden der det ikke finnes kollektive 

verneinnretninger, slik som godkjente plattformer med rekkverk (f.eks stillas)  

 Langt hår og/eller skjegg skal settes opp eller tildekkes der det er risiko for å komme i 

kontakt med bevegelige deler eller flamme/gnister. 
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8 Sikker håndtering av arbeidsutstyr 

8.1 Generelle krav 

 Der det er krav om dokumentert opplæring skal denne gjennomføres før 

Arbeidsutstyret tas i bruk. 

 Arbeidsutstyr skal kontrolleres før det tas i bruk, holdes i orden og vedlikeholdes iht. 

oppsatte planer 

 Arbeidsutstyr med defekter, feil eller mangler som kan føre til redusert sikkerhet, 

skal ikke benyttes 

 Arbeidsutstyr som har overskredet tid for kontrollintervall skal ikke brukes før det er 

kontrollert og godkjent på nytt 

 Arbeidsutstyret skal ikke anvendes til annet arbeid enn det er beregnet til 

 Arbeidsutstyr der verneinnretninger er fjernet eller ikke fungerer etter hensikten, 

skal ikke benyttes 

 Arbeidsutstyr med fare for at det oppstår fysisk kontakt med bevegelige deler, må 

beskyttes med vern eller innretninger som hindrer tilgang til faresoner.  

 Arbeidsutstyr skal oppbevares på en dedikert plass når det ikke er i bruk for å sikre 

god orden og et effektivt arbeid, og slik at det ikke utsettes for ytre belastninger 

eller utgjør en fare i arbeidsmiljøet 

 Arbeidsutstyr som av ovennevnte grunner ikke skal brukes, skal merkes, sikres 

eller fjernes fra arbeidslokalet inntil det er godkjent for bruk. 

8.2 Risikovurdering 

Det skal gjennomføres risikovurdering som omfatter alt Arbeidsutstyr. Risikovurderingen 

gjøres i to trinn: 

8.2.1 Grovvurdering av alt Arbeidsutstyr.  

Grovvurderingen er en enkel vurdering av Arbeidsutstyret og skal gi svar på om det kreves 

særlig forsiktighet ved bruk, og om det er behov for/ krav til:  

 Detaljert risikovurdering 

 Enpunktsleksjon med dokumentert opplæring 

 Periodisk og sakkyndig kontroll (og eventuell vedlikeholdsplan) 

 

Grovvurderingen gjennomføres/ oppdateres i forbindelse med oppdatering av RAM. Mal for 

grovvurdering ligger i mal for RAM skjema. 

8.2.2 Detaljert risikovurdering  

Detaljert risikovurdering er en mer grundig gjennomgang av Arbeidsutstyr som krever særlig 

forsiktighet ved bruk.  

Den detaljerte analysen for Arbeidsutstyret skal, sammen med produsentens bruksanvisning, 

være grunnlag for utarbeidelse av Enpunktsleksjon.  
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Risikovurderingen skal være basert bl.a. på erfaring med Arbeidsutstyret, og det forutsettes 

at brukere er involvert i risikovurderingen.  

Beskrivelse av metode finnes i vedlegg 6. 

Risikovurderingen skal gjennomgås og eventuelt oppdateres minimum hvert tredje år og ved 

anskaffelse av nytt Arbeidsutstyr og andre endringer som kan medføre endret risiko.  

8.3 Enpunktsleksjon (EPL) 

EPL skal inngå som en del av dokumentert sikkerhetsopplæring for Arbeidsutstyret.  

8.3.1 EPL for bruk 

Det skal utarbeides en EPL iht standard mal som skal være basert på risikovurdering og 

produsentens bruksanvisning. EPL skal henges opp lett synlig på/ ved Arbeidsutstyret.  

Mal finnes i vedlegg 3 

8.3.2 EPL for Energikontroll 

Det skal utarbeides en EPL iht. standard mal som skal være basert på risikovurdering og 

som beskriver rutiner for Energikontroll. 

Mal finnes i vedlegg 2. 

8.4 Dokumentert og sertifisert opplæring 

Mal for dokumentert opplæring, vedlegg 9. 

 Hver Site må etablere rutiner for å gjennomføre Dokumentert opplæring. 

Opplæringen skal som minimum bestå av EPL for bruk og Energikontroll pluss evt 

skaderapporter fra tilsvarende utstyr. For Arbeidsutstyr hvor det er utarbeidet og 

lagret opplæringsmateriell i felles Dokumentsystem (Sharepoint) skal dette 

gjennomgås.  

 Den som mottar og den som gir opplæring skal signere på at dette er gjennomført 

og dokumentasjonen skal oppbevares iht. avdelingens rutiner. 

 Det skal finnes en oversikt over Arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring, og 

det skal etableres rutiner som sikrer at personer som bruker slikt Arbeidsutstyr har 

sertifisert opplæring. 

 Arbeidsutstyr skal merkes slik at det tydelig fremgår om det kreves dokumentert 

eller sertifisert opplæring. 

 Gjennomført sertifisert opplæring skal registreres i SAP-HR modulen. 

8.5 Periodisk og sakkyndig kontroll 

Det skal finnes:  

 Planer for periodisk kontroll av Arbeidsutstyr der hvor risikovurdering eller krav viser 

at det er behov for dette. 

 Oversikter over utstyr som er underlagt krav til sakkyndig kontroll, med tilhørende 

plan for gjennomføring av kontroller. 
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8.6 Vedlikehold av arbeidsutstyr 

 Vedlikehold av arbeidsutstyr som beskrevet i bruksanvisning/ egne rutiner skal 

utføres og dokumenteres. 

8.7 Energikontroll 

Isolering av energi er definert som en av Selskapets Livreddende Regler.  

Energi i form av elektrisitet, kjemikalier, trykk og temperatur til maskiner og utstyr skal 

isoleres/ blindes, sikres/ låses og sjekkes for rest- og lagret energi, før utførelse av service- 

og vedlikeholdsarbeid.  

Ved avstengning av elektrisk energi, skal hovedenergikilden brytes. Det er ikke tilstrekkelig å 

bryte styrestrømmen.  

Dersom det må utføres arbeid med energier tilkoblet, skal det gjennomføre SJA for å 

eliminere farlige forhold og dokumentere sikkerheten i utførelsen av arbeidet før dette 

startes. Behovet for å være to personer tilstede skal være en del av vurderingen. 

8.8 Bruk av elektrisk arbeidsutstyr i trange, ledende omgivelser 

Iht NEK 400-7-706  

Et trangt, ledende område er et område med begrenset bevegelsesmulighet og som i 

hovedsak er omgitt av metalliske eller ledende deler.  Ved arbeid i trange, ledende 

omgivelser betyr det at man ikke kan bevege seg fritt der jobben gjøres. I tillegg vil det være 

vanskelig å unngå at større deler av kroppen kommer i kontakt med metall/ledende deler, og 

hvor det er begrenset mulighet for å bryte slik kontakt. Eksempler på trange ledende 

omgivelser er; tanker, rør, fuktige sjakter, trange ventilasjonsrom o.l. 

Ved arbeid i trange, ledende omgivelser stilles det særskilte krav til strømforsyning og 

elektrisk utstyr. Se vedlegg 16 

8.9 Beskrivelse av sikker håndtering for noen typer Arbeidsutstyr  

8.9.1 Bruk og kontroll av håndholdt hydraulikkutstyr 

Eksponering for hydraulikkolje ved høyt trykk kan føre til skader. Derfor er det påkrevet med 
dokumentert opplæring før første gangs bruk av håndholdt hydraulisk utstyr. 
 

 Hydraulikkslanger skal kontrolleres minst en gang pr år. Slangene skal merkes med 
årets farge og, der det er mulig, med kontrollmerke for måned. 

 Slanger skal ikke være eldre enn 5 år 

 Visuell inspeksjon skal gjøres før bruk. 

 Muffer/forsterkninger rundt slangen skal brukes dersom det er nødvendig å holde 
direkte i slangen.  

8.9.2 Bruk og kontroll av løfteutstyr 

 Alt løfteutstyr er underlagt sakkyndig kontroll minst hver 12. måned. 
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 Ved årlig kontroll skal løfteutstyr merkes med årets farge og med klistremerke eller 
oblat for kontrollmåned og år. Utstyret er da godkjent for bruk i 12 måneder. Sjakler 
og øyebolter som ikke er praktisk mulig merke med klistremerke eller oblat, skal 
minimum merkes med årets farge.  

 Løfteutstyret skal være tydelig merket med største tillatte arbeidsbelastning. 

 Løfteutstyr skal merkes med årets farge og oblat for kontrollmåned og år når det tas 
i bruk første gang. Hver site er selv ansvarlig for rutiner ved uttak av løfteutstyr som 
sikrer at merking av nytt utstyr blir gjennomført før bruk.  

- Nye løftestropper skal merkes med oblat før bruk første gang, 

alternativt klippes for måned og år dersom påsydd merkelapp har 

mulighet for dette.   

 Det skal foretas visuell inspeksjon av løfteutstyr før hver bruk.  

 Utstyr med feil eller mangler skal ikke brukes 

8.9.3 Bruk og kontroll av pluggbart elektrisk utstyr 

 Alt elektrisk pluggbart utstyr skal være underlagt årlig kontroll 

 Nytt elektrisk pluggbert utstyr skal merkes med oblat før bruk første gang 

 Kontrollen skal utføres av personell med aut/el. bakgrunn. 

 Verktøyet skal merkes med år og måned (oblat) for utført kontroll 

 Personlig verktøy skal kontrolleres av en annen enn eier/bruker. 

Førbrukssjekk av utstyret skal alltid utføres før bruk. Følende skal som et minimum sjekkes: 

 At utstyret har gyldig årlig kontroll 

 Alle verneinnretninger er påkoblet og i god stand 

 At utstyret, ledning og koblinger er uten skader 

 
Alt pluggbart elektrisk verktøy skal være tilkoblet jordfeilvern og/eller skilletransformator når 

det er i bruk.   

Ved feil på verktøy eller ved manglende merking skal verktøyet merkes med gul merkelapp: 

«ADVARSEL, verktøy er ute av drift» og leveres inn for reparasjon. 

Dersom verktøy ikke kan repareres skal kabel klippes og verktøyet kasseres. 

8.9.3.1 Bruk av trykkluft mot kroppen 

Bruk av trykkluft mot kroppen (for eksempel for å blåse arbeidstøy rent) er ikke tillatt. Ved 

behov for å rengjøre arbeidstøy, kan det blåses rent med luft hvor trykket ikke overstiger 2 

bar. Maske og tettsittende briller skal benyttes under blåsingen. 

8.9.4 Bruk av kniv 

Det er kun sikkerhetskniver (kniver med sikkerhetsmessig utforming av knivblad eller 

fjærbelastet blad) som er tillatt.  

Ved behov for bruk av kniv, skal det benyttes et skjæreredskap som er egnet til jobben og 

som er iht. kundens krav.  

Eksempler på sikkerhetskniver finnes i vedlegg 12. 
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8.9.5 Bruk av slagnøkkel 

 Prøv å unngå og bruke slagnøkkel, bruk andre verktøy, f.eks. luft-/ 

hydraulikktiltrekkingsverktøy  

 Hvis slagnøkkel må brukes, skal Fingersaver også brukes! 

 Før arbeid starter, vær sikker på at alle kollegaer eller egen kropp IKKE er i fare for 

å bli truffet 

 Vær oppmerksom på sikker fotplassering og optimal høyde ved bruk av slaghammer 

8.9.6 Bruk av vinkelsliper 

Bruk av vinkelsliper krever dokumentert opplæring. 

Håndtak skal være på under bruk. Ved eventuell behov for fravik skal SJA foretas og 

dokumenteres på forhånd.  

Bruk av vinkelsliper til boltkutting ifm løsning av flenser o.l., bør brukes som et siste alternativ 

dersom muttertrekker/-splitter, boltkutter eller slagnøkkel ikke kan benyttes. 

8.9.7 Vedlikehold av utstyr med skjærevæsker 

Gammel eller forurenset skjærevæske kan utvikle biologiske forurensninger. Maskiner med 

skjærevæske må vedlikeholdes for å redusere muligheten for biologisk eksponering. 

Maskiner skal tømmes for brukt skjærevæske iht. leverandørens anvisning, minimum en 

gang i året, og påfylles ny skjærevæske (substitusjon til mer miljøvennlig skjærevæske bør 

vurderes samtidig). Brukt skjærevæske behandles som spillolje.  

 

Utførelse av vedlikehold, kontroll- og rengjøringsoppgaver skal gjøres av opplært personell. 

Det skal føres dokumentasjon på at denne prosedyren blir etterlevd. Dokumentasjon 

oppbevares på lik linje med annen dokumentasjon i avdelingen. 

8.9.8 Vibrasjoner 

Arbeid med verktøy som vibrerer kan gi nedsatt følelse i fingrene og dårligere finmotorikk. 

Dette kan medføre problemer med presisjonsoppgaver og å håndtere maskiner. Hvis 

nummenhet og stikking/prikking i hendene merkes under eller etter bruk av vibrerende 

verktøy, er det en indikasjon på risiko ved lang tids bruk av verktøyet  

 Vær bevisst grensene som er satt for hvor lenge du kan jobbe med utstyret (benytt 

vibrasjonskalkulator på selskapets intranett)  

 Funksjonstest utstyret før bruk  

 Vurder jobbrotasjon ved lengre tids bruk av vibrerende arbeidsutstyr  

 Reduser grep/skyvekraft under arbeidet  

 Sørg for god, ergonomisk arbeidsstilling  

 Hold hender tørre og varme under arbeid  

Ansatte skal gis opplæring i vibrasjonsfare ifm dokumentert opplæring på arbeidsutstyr 
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8.10 Bruk av kran i egne verksteder 

Ved kranløft (alle typer) i egne verksteder skal sikkerhetstiltakene nedenfor følges. Kranfører 

er ansvarlig for sikkerhetstiltakene. 

 Kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjonen, skal benytte hjelm – 

uavhengig av høyde på løftet. Industrihjelm og hjelm-cap/«hard-hat», kan benyttes 

 Kranfører skal ha øye på last til enhver tid, og kontroll med området rundt løftet. 

Ved behov skal hjelpemann benyttes til dette 

 Alle som oppholder seg i området rundt der løfteoperasjonen foregår skal varsles 

før løftet påbegynnes. Eksempler på varsel kan være teknisk varsling som lyd- 

og/eller lyssignal fra kran, eller muntlig varsling fra kranfører 

8.11 Privat bruk av Arbeidsutstyr i verksteder 

Ansatte kan bruke Bilfinger-verksteder til private formål, dersom det ikke er til hinder for 

kommersiell utnyttelse. Bruk av verksteder skal forhåndsgodkjennes skriftlig av nærmeste 

leder. 

Arbeidet skal foregå utenfor normal arbeidstid. 

Ved arbeid som medfører bruk av elektrisk utstyr for kutting/ sliping/ saging, sveise/ 

brennearbeid og løft som medfører klemfare, skal det alltid være to personer tilstede.  

Bruk av Arbeidsutstyr forutsetter at dokumentert opplæring er gjennomført og at påbudt 

verneutstyr benyttes. 

Bilfinger er ansvarlig for at Arbeidsutstyr er i forskriftsmessig stand. Den ansatte er ansvarlig 

for at Arbeidsutstyret fortsatt er i forskriftsmessig stand etter bruk, og må eventuelt melde inn 

feil som har oppstått. 

Våre forsikringer dekker ikke eventuelle skade med vårt Arbeidsutstyr på fritid, dette er den 

enkeltes ansvar. 
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9 Arbeid i Høyden 

9.1 Generelt 

Dersom det ved arbeid i høyden ikke kan brukes kollektive verneinnretninger, slik som 

godkjente plattformer med rekkverk (f.eks. stillas), skal det benyttes fallsikringsutstyr. Det 

finnes to typer fallsikringssystemer:  

 Aktivt system med line som hindrer en i å falle («fallforhindrende») 

 Passivt system med fallsikring som skal fange en opp ved fall («falloppfangende») 

          Aktivt system         Passivt system 

 

Det aktive systemet er sikreste og beste løsning. 

 

Ved Arbeid i høyden skal det: 

 sikres mot fallende gjenstander. Det skal alltid være to barrierer: 

 verktøysikring eller nett 

 avsperring av området under 

 alltid gjennomføres en Sikker Jobb Analyse (SJA) med Redningsplan (SJA s2) 

 som et utgangspunkt unngås arbeid i flere høyder 

9.2 Opplæring 

Arbeid i høyden ved bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert opplæring. Dokumentert 

opplæring for Arbeid i høyden har 5 års gyldighet. Repetisjonskurs påkreves etter utløpt 

gyldighet. Minimum varighet på dokumentert opplæring er halvdagskurs. Ved strengere krav 

fra kunde, følges kundens krav. 

Dokumentert opplæring skal som minimum inneholde: 

 Aktuelle lover og regler 

 Falloppfangende / fallforhindrende systemer  

 Seler, dempere, fallblokker 

 Forankringspunkt 

 Fallhøyder / pendel 

 Ulykker, hengetraume, evakuering 

 Bruk av lift og stiger  
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 Sikring av verktøy og utstyr 

 Daglig kontroll og vedlikehold  

9.3 Korrekt bruk og vedlikehold av fallsikringsutstyr 

Bilfinger har standardisert kravene til fallsikringsutstyr som skal benyttes, for å ivareta 

sikkerheten på best mulig måte. Dette er beskrevet i vedlegg 14.  

9.4 Innkjøp av fallsikringsutstyr 

Innkjøp av fallsikringsutstyr skal gjøres via Kran & Sikkerhet v/Maskinteknikk. Bilfinger har 

framforhandlede rammeavtaler på kvalitetssikret fallsikringsutstyr. Avtalen inneholder utstyr i 

forskjellige prisklasser, avhengig av bruksområde. Dette er beskrevet i vedlegg 15.  

9.5 Risikovurdering/ SJA 

Punkter som skal risikovurderes: 

 Valg og bruk av fallsikringsutstyr; passende for den høyden det skal jobbes i, 

forankrings-/festepunkter, når er det sikkert å ta fallsikringsutstyret av 

 Plan for redning av personer dersom de blir hengende i fallsikringssele - redningsplan 

 Avsperring av arbeidsområde, sikre at området for avsperring er 

hensiktsmessig/tilstrekkelig 

 Sikring av åpninger og nivåer i høyden - sikkerhetsnett 

 Sikre alle løse gjenstander, verktøy, demontert utstyr ol. i høyden 

 Utkobling og låsing av traverskraner og annet bevegelig utstyr som kan komme i 

konflikt med personell i høyden eller løfteutstyr 

 Ytre forhold som vær og vind 

 Listen er ikke komplett, og det påligger ansvarlige og utførende et ansvar for å 

vurdere ytterligere faremomenter ved jobbutførelsen.  

9.6 Krav og sikring av personell ved Arbeid i høyden 

Sjekkpunkter før hvert arbeidsoppdrag: 

 Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert opplæring/kurs 

 Ved Arbeid i høyden skal det, dersom det ikke er praktisk mulig å sikre 

arbeidstakeren mot fall på annen måte, brukes fallsikringsutstyr tilpasset den aktuelle 

arbeidssituasjon og dokumenteres i SJA 

 Fallsikring må benyttes ved arbeid nærmere enn 2 meter fra usikret kant hvor det er 

mulig å falle ned 2 meter eller mer   

 Valg av type fallsikring vurderes ut ifra mulig fallhøyde i forhold til innfestningspunkt 

 Kvalitet på innfestningspunkt skal vurderes – tåle belastning (minimum 1000kg) 

 Ved bruk av passivt system under 6,75 m skal det brukes fallblokk for å sikre at 

personen ikke treffer bakken  

 Personell skal sikres til enhver tid, også under forflytning i høyden  

 Utførende som benytter fallsikringssele skal være under oppsyn1,2 av en annen 
person. 
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 1 Å være under oppsyn innebærer i denne sammenheng å gjøre en avtale 

med en person som befinner seg i nærheten av arbeidsstedet. Denne personen 

må kunne ha innsyn og observere den som jobber i høyden for å kunne starte 

redning/varsling ved en eventuell hendelse. Dette beskrives i redningsplan.  

2 Unntak: Ved bruk av fallsikringssele med nedfiringsenhet for selvredning,       

bortfaller kravet om oppsyn. Dette beskrives i redningsplan. 

 Hjelm med hakestropp som er godkjent for industri og klatring skal benyttes når man 

bruker fallsikring  

 Kommunikasjon og hurtig redning dersom utførende blir hengende i en sele 

 Ved Arbeid i høyden i trafikkerte områder skal behovet for vaktmann vurderes 

(dedikert vakt uten andre oppgaver)  

 Ved løft av personer kan unntaksvis et arbeidsutstyr, som ikke er beregnet til å løfte 

personer (utstyr som ikke tilfredsstiller NS-EN 14502-1:2010), brukes til dette formålet, 

f.eks. personkurv i kran eller truck.  

 I tilfeller der det skal foretas regelmessige løft med arbeidsutstyr som ikke er beregnet 

for formålet, må ansvarlig for løfteoperasjonen søke om dispensasjon fra 

Arbeidstilsynet 

9.7 Sikring mot fallende gjenstander ved Arbeid i høyden 

Ved Arbeid i høyden skal arbeidssted og/eller verktøy sikres slik at gjenstander ikke faller 

ned. Tiltak som skal vurderes før hvert arbeidsoppdrag: 

 Verktøysikring som fester verktøyet til egen kropp eller til rekkverk el, 

(NB: beltehemper er ikke egnet for å feste verktøysikring!)  

 Slagnøkler skal ha hull for verktøysikring 

 Dorspett skal ha sikringsøye for verktøysikring 

 Øvrig verktøy sikres med verktøysikringsutstyr 

 Verktøypose. For transport av verktøy og utstyr 

 Oppbevaringskasse, bøtte, el. for oppbevaring av mindre gjenstander 

 Bruk av hjelm med hakestropp for å hindre hjelm i å falle ned 

 Utstyr som ikke kan sikres forsvarlig i høyden skal heises ned 

 Sikkerhetsnett spennes ut under arbeidsplass 

 Brannhemmende presenning, som vertikal tildekking ved arbeid med tennkilder 

 Brannduk, som horisontal tildekking og håndholdt ved arbeide med tennkilder 

 

Listen er ikke uttømmende, og det påligger ansvarlige og utførende et ansvar for å 

vurdere ytterligere sikringstiltak ved jobbutførelsen. Andre tiltak beskrives i sikker jobb 

analyse (SJA). 

9.8 Avsperring 

Sjekkpunkter før/under arbeidsoppdrag: 

 Sperringen skal være hensiktsmessig og tilstrekkelig. Vurder avsperret område iht. 

arbeidets omfang og farepotensiale  
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 Sperringen skal være påført skilt hvor det tydelig fremgår navn og telefonnummer til 

eier av sperringen og årsak til avsperringen.  

 Minimum 30% av høyden det arbeides på, skal avsperres ut i side under 

arbeidsstedet (der dette er praktisk mulig) 

 Ved arbeidssteder der bruk av fallsikring er påkrevet, skal dette merkes (skilt) tydelig. 

 

Alle typer sperringer skal respekteres! 

9.9 Lift 

Sjekkpunkter før hvert arbeidsoppdrag: 

 Bruk av lift krever dokumentert opplæring og utstyrsspesifikk opplæring for den 

spesifikke liften.  

 Lift skal inspiseres og kontrolleres før bruk. 

 Ved arbeid i lift skal tillatt fallsikring alltid benyttes, dette gjelder også ved forflytning. 

Fallsikring som er tillatt i lift er følgende: 

 Fallblokk 

 Fall-line med innkortningshemper (krever spesifikk dokumentert opplæring på 

denne) 

 Støtteline brukt som aktivt system (krever spesifikk dokumentert opplæring på 

denne) 

 Arbeidsområde under lift skal sperres av, eventuelt kan vaktmann benyttes 

 Lift skal alltid plasseres på jevnt og stabil underlag med tilstrekkelig bæreevne.  

 Ved arbeid over eller i nærheten av åpent vann, skal SJA brukes til å vurdere 

alternative festepunkt for fallsikringssele; ikke feste til liftkurven. 

 Ved transport av selvgående lifter skal fallsikring benyttes. Kravet om å være under 

oppsyn gjelder ikke ved slik transport. 

9.10 Stillas 

Sjekkpunkter før hvert arbeidsoppdrag: 

9.10.1 Bygging 

 Stillas med plattformhøyde inntil 5 meter kan kun bygges, endres, rives og 

godkjennes av personell med dokumentert opplæring iht. forskrift om utførelse av 

arbeid §17-2. Opplæringen består av 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer 

praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. 

 For bygging, endring, rivning og godkjenning av stillas med plattformhøyde fra 5 til 9 

meter kreves dokumentert opplæring iht. forskrift om utførelse av arbeid §17-3. 

Opplæringen består av 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under 

tilsyn og veiledning av kvalifisert person. 

 

Kvalifisert person skal ha gjennomført teoretisk og praktisk opplæring etter Forskift om 

utførelse av arbeid §17-2 til §17-4. 
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9.10.2 Bruk 

 Det skal kun brukes stillas som er merket med Godkjent. Dersom stillaset ikke er 

ferdig eller blir underkjent, skal det merkes med «fareskilt», «skal ikke brukes», 

«fallsikringsutstyr påkrevd»  

 De som arbeider i stillas skal ha godkjent opplæring i dette iht. forskrift om utførelse 

av arbeid 

 Sikringsnett på stillas skal vurderes iht. arbeidsomfang  

 Stillas skal ikke brukes til tyngre last enn det er beregnet for  

 Ferdig montert stillas inspiseres daglig (visuell kontroll) av brukerne i bruksperioden 

 Gjennomføre planmessige sertifiserte kontroller  

 Eventuelle mangler ved stillaset skal rettes før det tas i bruk. Ved bruk av stillas før 

mangler er utbedret skal SJA utarbeides for arbeidet med beskrivelse av nødvendige 

sikringstiltak og bruk av barrierer. 

9.11 Stiger og gardintrapper 

Stiger og gardintrapper skal kontrolleres årlig og påføres kontrollmerke med måned og år. 

Det skal alltid foretas en førbrukskontroll for å påse at utstyret er helt og uten synlige skader 

 Stige og gardintrapp skal bare brukes på plant og stabilt underlag, og skal ikke brukes 

ved arbeid med tunge, løse gjenstander. 

 Stiger og gardintrapper skal ha sklisikring 

Bruk og kontroll av stiger og gardintrapper 

9.11.1 Stige  

 Skal fortrinnsvis brukes til adkomst og ikke arbeid 

 Skal alltid sikres mot utglidning og velt 

 Skal alltid sikres i toppen og rage 1,0 m over tak/plattform 

 Stiger som er lenger enn 6,0 meter skal ikke brukes 

 Delbare(hengslete) stiger er ikke tillatt 

9.11.2 Gardintrapp  

 Det er ikke tillatt å bruke gardintrapp over 4 m 

9.12 Arbeid på tak 

Ved arbeid på tak, eller i bygg med fare for fallulykker fra et nivå til et annet, skal 

sikringstiltak vurderes og dokumenteres på SJA. Fallsikring må benyttes ved arbeid nærmere 

enn 2 meter fra usikret kant hvor det er mulig å falle ned 2 meter eller mer   

Sikring på tak: 

 Kollektiv verneinnretning (f.eks.: godkjent rekkverk) som tar bort risikoen for fall 

 Aktivt system med takline som hindrer en i å komme ut til kanten 

 Passivt system med fallblokk eller falldemper som skal fange en opp ved fall 

Kollektive verneinnretninger er det sikreste og beste alternativet, dernest aktive system.  
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10 Varmt arbeid 

Iht sikkerhetsforskriften gjelder bestemmelsene i denne prosedyren ved utførelse av varmt 

arbeid i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntatt er varme arbeider som 

utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglig virksomheten. Rommet skal være 

adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater. 

10.1 Varmt arbeid sertifikat 

Utførelse av varme arbeider skal kun utføres av kvalifisert personell, dvs. minimum gyldig 

sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening (5 års gyldighet) eller tilsvarende organisasjon i 

Norden. Sertifikatet skal kunne fremvises ved kontroll. 

10.2 Planlegging av arbeidet 

Ved varmt arbeid på tilfeldig arbeidsplass, der det ikke er et system for arbeidstillatelse, skal 

SJA, utføres før oppstart av arbeidet hvor følgende sikkerhetstiltak skal vurderes:  

 Sikre arbeidsplassen mot brannfarer  

 Tiltak for å beskytte mot helseskadelig eksponering eller belastning, vurder målinger 

 Godkjent slokkeutstyr skal være lett tilgjengelig - minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat 

 Gassflasker sikret og plassert slik at de ikke utsettes for varme 

 Brannvakt skal være tilstede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at 

arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som 

lav. 

 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra 

Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for 

den type arbeid som skal utføres. 

 Etterkontroll skal foretas 

10.3 Vernetiltak 

 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller 

beskyttet 

 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være 

tettet 

 God allmenn ventilasjon i arbeidslokalet 

 Punktavsug skal være velfungerende, tilgengelig og benyttes 

 Bruke hensiktsmessig personlig verneutstyr  

 Ved sveising skal åndedrettsvern som beskytter mot sveiserøyk benyttes 

 Arbeidstøy skal være langbukser og langermet jakke klassifisert som 

flammehemmende.  

 Benytt skinnforkle i de tilfeller dette er påkrevet 

 Hansker tilpasset varmt arbeid skal benyttes 

 Ved bruk av håndholdt sveisemaske skal vernebriller benyttes i tillegg til masken 
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 Ved ozondannede sveising/brenning skal det brukes airstreamhjelm med turbo eller 

tilsvarende filter som beskytter mot ozon 

 Ved sliping eller sveising på malt eller ikke-rengjort materiale skal airstream eller 

pusteluftmaske benyttes.  

 Filter skal skiftes iht. bruksanvisning, da filteret mister effekt over tid 

 Ved sliping skal tette briller benyttes  

 Ved sliping skal hørselvern benyttes 
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11 Arbeidslokaler 

11.1 Generelt 

Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den 

virksomheten og de arbeidsplassene som skal finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende 

velferdsmessig standard. 

Arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og 

den enkelte arbeidstaker.  

Arbeidsplasser, arbeidsutstyr og prosesser skal avskjermes mot omgivelsene når det utføres 

arbeid som kan innebære fare eller helserisiko for andre arbeidstakere for eksempel på 

grunn av lys, stråling, sprut, frigjøring av objekter, støy eller luftforurensning. 

11.2 Fysisk arbeidsmiljø 

11.2.1 Belysning 

Arbeidslokaler skal i størst mulig grad ha naturlig belysning.  

Alternativt må lyskilder sørge for tilstrekkelig lys til den jobben som skal utføres.  

11.2.2 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten i verkstedlokaler skal tilfredsstille kravene i Forskrift om tiltaksverdier og 

grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet. 

Det skal finnes punktavsug til bruk ved sveising, sliping og avfetting/rengjøring 

11.2.3 Støy 

Støyforholdene på arbeidsplassen skal tilfredsstille kravene i Forskrift om tiltaksverdier og 

grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet. 

Dersom grenseverdiene overskrides skal støysoner opprettes. 

11.2.4 Arbeidsutstyr 

Arbeidsutstyr skal plasseres slik at det er rom til å betjene dette på en sikker måte.  

Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen er stabil. 

11.2.5 Manuelt arbeid 

Ved manuell håndtering av last/løft gjelder følgende 

 Unngå enkeltløft på mer enn 25 kg  

 Bæreavstanden bør ikke overstige 20 m på plant underlag.  

 Stående og gående arbeid: Total løftevekt per dag bør ikke overstige 6000 kg. 

 Sittende arbeid: Total løftevekt per dag bør ikke overstige 3000 kg 

 Unngå vridninger av / sidebelastning av rygg under løft 

 Ved ensformig, repeterende arbeid – vurder jobbrotasjon 
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Hjelpemidler som kran, traller, truck, hev/senk bord o.l. skal brukes så langt dette er mulig. 

Belastningen og tilhørende risiko må samtidig vurderes opp mot den enkelte arbeidstakers 

forutsetninger og helse. Opplæring i rett arbeidsmetodikk skal være en del av 

introduksjonsopplæringen og følges opp gjennom samsvarsvurderinger / vernerunder 

11.2.6 Kontorarbeidsplasser 

Faste kontorarbeidsplasser skal i størst mulig grad tilrettelegges ergonomisk til den enkelte. 

Dette omfatter bl.a. bord, stol, PC-skjerm og tastatur.  

11.2.7 Bespisning 

Måltider skal kun inntas i tilfredsstillende spise-/pauserom. Dette av hensyn til hygieneforhold 

i arbeidslokalet, egenhygiene og –helse. 

11.3 Effektiv orden 

Våre verksteder/lokaler er vårt felles visittkort til kunden. Det er derfor viktig å holde en høy 
standard for orden og ryddighet. Dette gir i tillegg et bidrag til å unngå arbeidsulykker og 
helsefare, samt at jobber utføres på en effektiv måte og som viser at det er kvalitet i hele 
jobbutførelsen. Effektiv orden innebærer: 

 Plassering av arbeidsstasjoner, lagerplasser og avfallscontainere er planlagt for 

effektiv og god flyt i arbeidet 

 Alt verktøy og utstyr har faste, oppmerkede plasser 

 Gangveier, lagerplasser, nødhjelpsutstyr ol. er merket opp 

 Rutiner for å sikre godt renhold og ryddige lokaler 

 Standarden for effektiv orden skal være visualisert med oppslag der ansvaret for 

hvert område kommer fram 

 Kontroll av orden og ryddighet, «effektiv orden», inngår i vernerunder.  

 Kontroll av orden og ryddighet inngår også i HMS-runder 

Samme gode standard - effektiv orden - skal gjelde når våre medarbeidere representerer 

Selskapet og er innleid hos våre kunder. 

11.4 Førstehjelp 

Førstehjelp ved eventuell skade skal være tilgjengelig på arbeidsplassen, enten ved eget 

trenet personell eller ved fellesordninger i en industripark. 

 Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. 

 Førstehjelpsstasjoner skal kontrolleres og fylles opp regelmessig 

 I arbeidslokaler med kjemikalier som kan skade øynene skal det finnes 

øyespyleinnretninger.  

 I arbeidslokaler hvor det foregår varmt arbeid skal det være lett tilkomst til dusj eller 

nøddusj.  

11.5 Merking av arbeidslokaler 

Inngang til lokaler med risikofylte aktiviteter skal skiltes.  
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Inngangen skal merkes med påbudt verneutstyr der dette er aktuelt 

11.6 Brannsikkerhet 

Det skal utpekes brannvernleder for hvert bygg. 

Rømningsplan ved brann skal henges opp.  

I lokaler/områder med fare for at eksplosive atmosfærer kan oppstå, skal disse kartlegges og 

soneklassifiseres (EX-sone). 

11.7 El. Sikkerhet 

Elektriske installasjoner skal være designet og konstruert mht forholdene de skal benyttes i.  

Kontroll av elektriske anlegg skal alltid utføres av fagpersoner underlagt en godkjent 

installatørvirksomhet. 

11.8 Pallereoler og lagerhyller 

Pallereoler og andre statiske lagringssystemer av stål i verksteder og lagerplasser, skal 

kontrolleres årlig for å avdekke og eventuelt utbedre skader og deformasjoner. Ved godkjent 

årskontroll skal lagringssystemene merkes med oblat for kontrollmåned og år. Underkjent 

lagringssystem kan ikke benyttes før feil er utbedret. Årlig kontroll utføres iht. NS – EN 

15635:2008 av kompetent personell (vedkommende skal ha spesifikk opplæring i kontroll av 

lagringssystemer). 
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12 Ytre miljø og avfallshåndtering 

En miljøutfordring skyldes noe vi gjør eller noe vi  produserer som har eller kan ha en negativ 

miljøpåvirkning. Ved våre verksteder er det etablert miljøstasjoner hvor avfall skal deponeres 

i ulike fraksjoner. Dette systemet skal alltid følges opp. Finner du ikke riktig type avfall ved 

miljøstasjonen nær deg skal du bringe avfallet til en miljøstasjon som mottar denne type 

avfall. Utførende avfallsfirma er ansvarlig for tømming.  

12.1 Ordinært avfall 

Ordinært avfall skal kildesorteres. De viktigste avfallstypene er opplistet under, og gir en 
generell oversikt over hvor det skal oppbevares.  
 
Avfallstype Håndtering 

Restavfall Container 
Trevirke Container 

Papp/papir Container 
Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) Container 

Kabel Container 

Glass Container 
Plast Container 

Matavfall Container 

 

12.2 Farlig avfall 

Farlig avfall skal håndteres i henhold til Avfallsforskriften (§ 11), og kategoriseres som 
beskrevet i denne. Avfall i ulike avfallsgrupper skal ikke sammenblandes. Emballering, 
oppbevaring og transport må skje uten at indre og ytre miljø påføres skade. Alt avfall som 
oppbevares eller sendes ut for avhending, skal være tydelig merket mht. innhold. For farlig 
avfall skal deklarasjonsskjema fylles ut og avfallet merkes med skjemaets nummer. For 
miljøcontainere/avfallstasjon for farlig avfall, fylles deklarasjonsskjema ut av utførende 
avfallsfirma.  
 
Ved håndtering av farlig avfall skal verneutstyr benyttes som beskrevet i sikkerhetsdatablad 
eller lokale bestemmelser. 
 
Avfallstype Håndtering 

Spillolje; motor-, gir- og smøreoljer (må ikke 
blandes med andre kjemikalier) 

Egne beholdere/fat merked «Spillolje» ved 
avfallsstasjon for farlig avfall 

Olje og fettavfall Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Oljefiltre Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Organiske løsemidler m/halogen (klor, 
brom, fluor, jod) 

Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Organiske løsemidler u/halogen (Benzsen, 
alkoholer, White spirit etc.) 

Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Maling/lakk Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 
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Spraybokser Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Lysstoffrør Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Batteri Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 

Asbestholdige materialer Egen beholder/fat ved avfallsstasjon for 
farlig avfall 
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13 Trafikksikkerhet 

13.1 Krav til spesifikasjoner på kjøretøy 

For å sikre maksimal teknisk sikkerhet, skal nye kjøretøy i selskapet som kjøpes, leies eller 

leases som et minimum være utstyrt med: 

 Setebelter 

 Airbags for fører og sidepassasjer 

 Anti-Lock Breaking System (ABS-bremser) 

 Electronic Stability Control/Program (ESP) 

 

Hvis mulig bør kjøretøyet være utstyrt med tilleggsutstyr som: assisstansesystemer, 

nærhetssensor med bremsefunksjon, automatisk setebeltestramming etc.  

For varetransport skal varer være forsvarlig lastsikret. Kjøreøty skal være utrustet med 

tilstrekkelig festepunkter og lastsikringsutstyr (f.eks., lastestropper/tilsv.) 

13.2 Kontroll  

 For å håndtere trafikksikkerhet skal følgende kontrollfunksjoner være på plass: 

 Begrense kjøring til det som er nødvendig 

 Benytte transportmiddel med lavest risiko (f.eks. fly, tog) 

 Bruk av mobiltelefon under kjøring er kun tillatt ved oppkobling til hands-free system. 

SMS og annen form for teksting under kjøring er ikke tillatt 

 Kjøring på natt skal begrenses til et minimum, kjøring mellom 00:00 og 05:30 skal 

unngås. Kjøring i dette tidsrommet avklares og godkjennes av nærmeste leder.  

 Ved reiser ved bruk av bil over to timer skal man ta 10 minutters pause hver andre time 

 Trafikkovertredelser (f.eks. fartsovertredelser) ved kjøring i arbeids medfør vil kunne 

medføre konsekvenser 

13.3 Kjøreatferd 

 Enhver fører av kjøretøyene i Selskapet skal følge Vegtrafikklovens §3, dvs. være 

hensynsfull, aktpågivende og varsom i trafikken.  

 Dersom mulig skal man ha en våken sidepassasjer som kan følge med førerens 

årvåkenhet 

 Dersom man blir trøtt, skal man som minimum stanse for en 15 min pause før man 

kjører videre. Ved lengre kjørestrekninger må man vurdere behovet for overnatting på 

hotell/tilsv. 

13.4 Sykkel 

Sykkel tillates brukt hele året. Dersom sykkel skal brukes på vinterstid, skal den ha piggdekk 

og være utstyrt med lys foran og bak. 



   

Dokument ID: NO-P-03-01  

 

03 HMS  Gyldig fra: 12.09.2022    Versjon: 10.0      Gyldig til: 12.09.2025 Side 36 / 37 

13.5 Bruk av mobilt utstyr på anleggsplasser og verksteder 

Ved kjøring av bil, truck, gravemaskin etc. på anleggsplasser og verksteder skal man: 

 Sikre øyekontakt med gående personell 

 Vurdere behov for å sperre av området man arbeider i  

 Om kjøretøyet ikke har ryggekamera eller lydvarsling ved rygging, benytte signalgiver 

14 Asbestsaneringsarbeid 

Dedikert personell i Selskapet har utstyr og kompetanse til å utføre sanering av asbestholdig 
materiale. 

Asbestsaneringsarbeid krever i tillegg godkjenning fra Arbeidstilsynet. Alle dokumenter 
arkiveres iht bedriftens arkiveringsrutiner. 
Ytterligere bestemmelser er beskrevet i vedlegg 13. 

15 Endringshistorikk 

Date Versjon Endringer 

01.08.2020 1.0 Ny prosedyre. Erstatter tidligere HMS prosedyrer vedrørende 

arbeidsutførelse: 

 NO-P-03-03 Personlig sikker jobb analyse (PSJA og Sikker 

jobb analyse (SJA) 

 NO-P-03-05 Sikker håndtering av arbeidsutstyr 

 NO-P-03-06 Bruk av personlig verneutstyr 

 NO-P-03-07 Arbeid i Høyden 

 NO-P-03-08 Varmt arbeid 

 NO-P-03-10 Arbeids- og entretillatelser 

 NO-P-03-11 Asbestsaneringsarbeid 

 NO-P-03-13 Krav til godkjenning, bruk og kontroll av pluggbart 

elektrisk utstyr 

 NO-P-03-14 Arbeidslokaler 

 NO-P-03-15 Gravearbeider 

 NO-P-03-16 Trafikksikkerhet 

22.04.2021 2.0 Oppdatert godkjenner og verifiserer. Nytt kap. 8.8, 9.3, 9.4 og 11.8 

22.04.2021 3.0 Rettet opp i referanse 

26.04.2021 4.0 Oppdatert linker 

09.11.2021 5.0 Oppdatert 7.6 hørselvern 

Oppdatert 8.9.6 bruk av vinkelsliper 

Oppdatert 13.2 Trafikksikkerhet 

Nytt punkt 13.4 Bruk av sykkel 

08.02.2022 6.0 Nytt punkt i kap. 7.9 

08.02.2022 7.0 Korrigert versjonsdata 

14.06.2022 8.0 Oppdatert kap. 9.10.1 – bygging av stillas 
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21.06.2022 9.0 Mindre oppdatering i kap. 8.2.1 angå grovvurdering av arbeidsutstyr + 

koorigering av gyldighetsdato for prosedyre 

12.09.2022 10.0 Mindre oppdatering i kap. 7.6 

16 Vedlegg 
1. NO-P-03-01-A-01 PSJA 
2. NO-P-03-01-A-02 SJA-skjema 
3. NO-P-03-01-A-03 SJA in English 
4. NO-P-03-01-A-04 Sjekkliste ved el farer 
5. NO-P-03-01-A-05 Verneutstyr ved arbeid i sanitæranlegg 
6. NO-P-03-01-A-06 Metodikk for risikovurdering av arbeidsutstyr 
7. NO-P-03-01-A-07 Enpunktsleksjon for Energikontroll 
8. NO-P-03-01-A-08 Enpunktsleksjon for bruk 
9. NO-P-03-01-A-09 Innhold i Dokumentert opplæring 
10. NO-P-03-01-A-10 Registrering av dokumentert opplæring 
11. NO-P-03-01-A-11 Mal Kontroll av pluggbart elektrisk verktøy 
12. NO-P-03-01-A-12 Illustrasjon tillatte kniver 
13. NO-P-03-01-A-13 Asbestsanering 
14. NO-P-03-01-A-14 Bilfingerstandard for fallsikringsutstyr 
15. NO-P-03-01-A-15 Prisliste fallsikringsutstyr 
16. NO-P-03-01-A-16 Krav til bruk av bærbart elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser

  
 

 


