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1 Anvendelse og hensikt 

Denne prosedyren beskriver selskapets Livreddende Regler og oppfølgning ved brudd på 
Livreddende Regler. 
 

2 Referanser 

1. NO-G-03-02 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
2. NO-P-03-01 HMS – Utførelse av arbeid 
3. NO-G-05-04 Rusmiddelpolicy 
4. NO-P-05-09 Reaksjonsmønster ved brudd på bestemmelser 
5. 1000_GS_11_03 Leadership & Workers Involvement 
 

3 Definisjoner 

Begrep Definisjoner 

Livreddende Regel 

 

Regelverk som beskriver minimum sikkerhetsforventninger til ansatte 

og linjeledere. Målet med reglene er å redusere farer og unngå 

alvorlige personskader og dødsfall 

4 Ansvar og myndighet 

Administrerende Direktør 
Har ansvar for at Selskapet har definerte Livreddende Regler og ansvarlig i samråd med HR-
sjef for å beslutte konsekvens ved brudd på Livreddende Regler. 
 
HMS-sjef 
Skal gi råd og veiledning til ledelsen og sitene i arbeidet med å gjøre Selskapets Livreddende 
Regler kjent og implementert, og ved granskning ved brudd på de Livreddende Reglene. Har 
ansvar for vedlikehold og oppdatering av denne prosedyre. 
 
HR-sjef 
Ansvarlig i samråd med Administrerende Direktør for å beslutte konsekvens ved brudd på 
Livreddende Regler. 
 
Siteleder/ Avdelingsleder 
Har ansvaret for å gjøre Selskapets Livreddende Regler kjent og implementert på sin 
Site/avdeling. Deltar i granskning ved brudd på de Livreddende Reglene, og har ansvar for 
innstilling til konsekvens i samråd med HR Lokalt. 
 
HMSK-Leder 

Skal gi råd og veiledning til sin Site i arbeidet med å gjøre Selskapets Livreddende Regler 

kjent og implementert, og deltar i granskning ved brudd på de Livreddende Reglene. 

http://intra.no.bilfinger.net/mgmtsystem/Dokumenter/Helse-,%20miljø-%20og%20sikkerhetsarbeid.docx
http://intra.no.bilfinger.net/mgmtsystem/Dokumenter/Arbeid%20i%20høyden.docx
http://intra.no.bilfinger.net/mgmtsystem/Dokumenter/Rusmiddelpolicy.docx
http://intra.no.bilfinger.net/mgmtsystem/Dokumenter/Reaksjonsmønster%20ved%20brudd%20på%20bestemmelser.docx
https://standards.bilfinger.net/StandardsandCodes/servlet/LoadDocuments/1000_GS_11_03_2020-05-01.pdf?FILE=1000_GS_11_03_2020-05-01.pdf&nmid=1591940087339
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Ansatte 

Er ansvarlig for å gjøre seg kjent med Selskapets Livreddende Regler og etterlevelse av 

disse. Er ansvarlig for å rapportere mulige brudd på de Livreddende Reglene. 

5 Beskrivelse 

5.1 Livreddende Regler 

 

5.1.1 Arbeids- og entretillatelser 

 

Arbeidstillatelsen er en essensiell del av risikostyringen. Arbeidsstillatelsen gir godkjenning 

for oppstart og gjennomføring av en jobb, og inkluderer nødvendige risikoreduserende tiltak 

ALLTID jobb med gyldig arbeidstillatelse når det er påkrevd 



   

Dokument ID: NO-P-03-18  

 

03 HMS  Gyldig fra: 22.04.2021     Versjon: 5.0      Gyldig til: 22.04.2024 Side 5 / 9 

for å kunne gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Sørg ALLTID for at hele arbeidslaget 

har gjennomgått og forstått Arbeidstillatelsen. Hvis du er i tvil, STOPP arbeidet. 

Definisjon: 

 Arbeids- og entretillatelsessystem (AET) eller tilsvarende systemer som krever 
dokumentasjon på sikker gjennomføring av arbeid, skal alltid følges for alle 
arbeidsoperasjoner som krever dette. 

 Eksisterer det ikke AET-system så skal det som et minimum gjennomføres en Sikker 
Jobb Analyse (SJA). 

 Ingen jobber skal igangsettes før gyldig AET eller annen dokumentasjon er utstedt og 
at alle retningslinjer før oppstart er gjennomført og godkjent (signert). 

 Unntak: Rutinearbeid hvor det er tilstrekkelig å følge interne prosedyrer og/eller 
Personlig Sikker Jobb Analyse (PSJA) 

 

Selskapsprosedyre: NO-P-03-01 HMS – utførelse av arbeid 

 

5.1.2 Isolering av energi 

 

Energiisolering skiller mennesker fra farer som elektrisitet, trykk og temperatursatt utstyr. 

Definisjon: 

 Energi i form av elektrisitet, kjemikalier, trykk og temperatur til maskiner og utstyr skal 
isoleres/blindes, sikres 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. 

 For arbeid på elektrisk anlegg skal Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av 
elektriske anlegg (FSE) følges. 

 Benytt system for «Lock out, tag out» der dette er mulig, benytt personlig hengelås. 

 Ved vedlikehold og/eller demontering av kundens maskiner og anlegg hvor kunden 
ikke har tilfredsstillende rutiner for energikontroll og/eller AET-system, skal sjekklister 
gjennomgås og/eller Sikker Jobb Analyse (SJA) utarbeides, avhengig av arbeidets 
art. 

 

Selskapsprosedyre: NO-P-03-01 HMS – utførelse av arbeid 

 

ALLTID sørg for at farlige energikilder er blitt isolert, låst, 

merket og testet før arbeidet begynner 
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5.1.3 Skuddlinje 

 

Skuddlinje er plassering i banen for bevegelige gjenstander, frigjøring av energi (trykk, 

temperatur, elektrisitet o.l.) eller at du setter deg selv i farlige situasjoner. 

Definisjon: 

 Aldri plassere seg i banen for frigjøring av energi (trykk, temperatur, energi) 
bevegelige gjenstander. 

 Aldri plassere seg i blindsoner til kjøretøy uten først å ha opprettet kontakt med 
vognfører 

 Aldri bryte sperring uten godkjenning. 

 Alltid sperre av område på nivå under ved mulighet for fallende gjenstander. 

 Unntak – som ikke vil regnes som brudd på Skuddlinje.:  
o Hendelser og tilløp hvor det ikke var mulig å forutse tilstedeværelse av 

bevegelige gjenstander, eller at energi som trykk, temperatur eller elektrisitet 
kunne frigjøres 

o Hendelser og tilløp som åpenbart ikke medførte fare for alvorlig personskade 
eller dødsfall 

 

5.1.4 Arbeid i høyden 

 

Arbeid på et sted hvor en person kan bli skadet grunnet fall, over eller under bakkenivå. 

Definisjon: 

 Arbeid i høyden: arbeidsnivå to meter eller mer over bakke/gulvnivå 

 Dersom det ikke er praktisk mulig å sikre arbeidstakeren mot fall på annen måte, skal 
fallsikringsutstyr med falldemper/fallblokk benyttes. 

 Under 6,75 m skal det brukes fallblokk for å sikre at ikke personen går i bakken. 

 Arbeid i lift krever fallsikring. 

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

 Unntak fra bruk av fallsikringsutstyr: Arbeid på godkjent stillas eller permanent 
plattform. 

 Bruk av fallsikringsutstyr: Krever godkjent kurs. 

 Krav til innfestningspunkt: Skal tåle minimum 1000 kg. 
(Ja: innfestning til standard rekkverk hvor det ikke er synlige feil eller mangler) 
(Nei: innfestning til kabelbro/ prosessrør) 

 

Selskapsprosedyre: NO-P-03-01 HMS – utførelse av arbeid 

ALLTID plasser deg selv i sikker sone i forhold til bevegelig -  

og energidrevet utstyr 

ALLTID beskytt deg selv mot fall fra høyden 
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5.1.5 Nulltoleranse for rusmidler 

 

Bruk av rusmidler kan påvirke en persons fysiske og mentale tilstand, sosiale situasjon og 

beslutninger er strengt forbudt. 

Definisjon: 

 Det er ikke tillatt å være påvirket av, eller i besittelse av rusmidler på arbeidsplassen. 
 

Selskapsprosedyre: NO-G-05-04 

 

5.2 Granskning av brudd på Livreddende Regler 

Ved varsel om mulig brudd på en Livreddende Regel skal hendelsen granskes. Mal for 

granskning av brudd på Livreddende Regler er etablert, se vedlegg 1.  

Granskningen skal initieres av HMS-sjef.  

5.2.1 Granskningskomite 

En granskningskomite skal normalt bestå av følgende personell: 

 Siteleder/ Avdelingsleder 

 Nærmeste leder 

 HMSK-leder 

 Lokalt HVO/VO 
 

Mandat: 

 etablering av kortrapport 

 avgjøre om hendelsen er et brudd på Livreddende Regler eller ikke, og  

 begrunne innstillingen.  
 

Avgjørende vurderingskriterier for innstillingen er: 

 Ubevisst handling 

 Mindre brudd 

 Bevisst brudd 

 Grovt brudd 

 Gjentagende brudd 

5.2.2 Innstilling til konsekvens 

Deltagere: 

ALDRI arbeid under påvirkning av rusmidler 
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 Siteleder 

 Nærmeste leder 

 HR Lokalt 

 HMSK-Leder 
 

Basert på kortrapport og innstilling fra Granskningskomiteen er mandat følgende: 

 Gi innstilling til konsekvens 

 Begrunne innstillingen 
 

5.2.3 Beslutte konklusjon 

Deltagere: 

 Administrerende Direktør 

 HR-sjef 
 

Mandat: 

 Avklare om innstilling til konsekvens skal iverksettes 

5.3 Reaksjonsmønster ved brudd på Livreddende Regler 

Reaksjonsmønster ved brudd på bestemmelser er regulert i egen prosedyre, se referanse 5. 

Reaksjonsmønster/ konsekvenser ved brudd på Livreddende Regler skal godkjennes av 

Administrerende Direktør og HR-sjef, dette for å sikre lik behandling på alle Siter og på alle 

nivåer i selskapet. 

 

 

6 Endringshistorikk 

Date Versjon Endringer 

01.07.2020 1.0 Nyetablert prosedyre 

23.10.2020 2.0 Ny prosedyre dokument ID 

23.10.2020 3.0 Oppdatert gyldighet 

05.01.2021 4.0 Oppdatert referanser 

22.04.2021 5.0 Oppdatert godkjenner 

7 Vedlegg 

Vedlegg 1 - Mal – granskning av mulig brudd på Livreddende Regler 
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