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Ved	  ulykke	  må	  DU	  involvere	  deg	  i	  redningsarbeidet	  
før	  nødetaten	  kommer.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

NB!	  Alle	  nødetater	  i	  Sverige	  har	  tlf.nr	  112.	  
	  

FØRSTEMANN	  PÅ	  SKADESTED	  TAR	  KOMMANDO	  OG	  FORDELER	  
FØLGENDE	  OPPGAVER:	  
1. Sikre	  skadested	  og	  vurdere	  behov	  for	  hjelp	  
2. Få	  oversikt	  over	  situasjonen	  og	  gi	  nødvendig	  førstehjelp	  
3. Ring	  113	  -‐	  send	  ut	  veiviser	  for	  ambulanse	  (eventuelt	  Brann	  110)	  
4. Sikre	  evakuering	  av	  personell	  ut	  fra	  skadested	  (primært	  til	  anvist	  

plass	  for	  førstehjelpsutstyr)	  
5. Prøve	  å	  begrense	  skader	  uten	  å	  sette	  seg	  selv	  eller	  andre	  i	  fare	  

Når	  dette	  er	  ivaretatt	  skal	  ulykkesstedet	  avsperres	  og	  prosjekt-‐
	   leder	  varsles.	  Ingen	  forlater	  plassen	  eller	  uttaler	  seg	  til	  media.	  
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Til deg som gjør arbeid for, eller i regi av 
Kynningsrudgruppen (KYG):

Jeg bekrefter med dette å ha mottatt Kynningsrudgruppens  
sikkerhetshåndbok, utgave Kynningsrud Fundamentering  nr. _______ 

Jeg er klar over at sikkerhetshåndboka pålegger meg et personlig 
ansvar for Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet avhengig av den jobb 
jeg til enhver tid har og utfører i bedriften, slik det fremgår av den 
foreliggende dokumentasjon.
 
Denne sikkerhetshåndboken skal jeg til enhver tid ha tilgjengelig.

Dette signeringsarket utfylles i to eksemplarer; ett til arbeidsgiver og  
ett til arbeidstaker.

Sted/dato: ___________________________________

Signatur:  ___________________________________

 

Navn i blokkbokstaver Firma

____________________________        _________________________
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1. JEG ER ANSVARLIG FOR HMS...
Velkommen som medarbeider i Kynningsrud. Denne håndboken har vi 
laget for å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle medarbeiderne 
i Kynningsrud.

Vårt	hovedmål	er	at	hver	enkelt	arbeidstaker	hver	dag,	gjennom	hele	
arbeidslivet skal komme frisk hjem. Vi vil bygge en «Godkultur» hvor 
hver	medarbeider	på	alle	nivåer	i	organisasjonen	praktiserer	våre	HMS-
verdier og sikkerhetsregler. 

Først HMS!
HMS	er	førsteprioritet	i	Kynningsrud.	Uansett	hvor	man	møter	oss	
skal	vi	alltid	arbeide	etter	følgende	prinsipp:		Først	HMS!		Med	dette	
menes	at	vi	alltid	skal	vurdere	sikkerheten	før	oppstart	av	enhver	
arbeidsoperasjon,	fra	planlegging	til	overlevering	av	prosjektet.

Husk! Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert!
Våre oppdrag skal gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet og 
kvalitet.	Med	denne	prioriteringen	oppnår	vi	tryggere	arbeidsplasser,	
økt	trivsel,	bedre	kvalitet	på	arbeidet	som	utføres	og	bedre	økonomiske	
resultater.
I	denne	håndboka	finner	du	våre	sentrale	virkemidler	for	å	oppnå	et	
skadefritt	Kynningsrud. 
Les	gjennom	håndboka,	ha	den	i	innerlomma	og	bruk	den	i	din	hverdag.	

Et skadefritt Kynningsrud begynner med deg og meg:
«Jeg er ansvarlig for HMS – og det er du også»

Fredrikstad, 1. november 2016         
	 Ivar	Kynningsrud	 Snorre	Berdal	 Nils	Hæstad
	 Daglig	leder	 Hovedverneombud	 Styreformann
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2. VISJON OG VERDIER

Gleden er å være til
nytte!

Ærlighet

Lojalitet

Entusiasme

i	organisasjonen	skaper	trygghet,	åpenhet	og	tillit.

«Den	som	får	være	med	på	å	utvikle	og	modernisere	samfunnet,
opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.»

blant	medarbeiderne	skaper	kreativitet	og	utvikling,	

motivasjon	og	nytenking.

til	bedriften	skaper	forpliktelser	og	tilhørighet,	og	danner	grunnlag	for	 
samarbeid og beslutninger.

Alle	medarbeidere	i	Kynningsrudgruppen	(KYG)	er	ansvarlige	for	å	
etterleve	vårt	VERDIGRUNNLAG	og		å	bidra	til	synliggjøring	av	
Kynningsrudgruppens VISJON. 
Våre	målsetting	er	at	medarbeiderne	skal	være	stolte	av	å	være	en	del	 
av	KYG-teamet.	Dette	medfører	et	stort	ansvar	for	å	bygge	KYGs	
Godkultur videre.

3. SIKKERHETSOPPLÆRING
Våre	medarbeidere	får	en	innføring	i	hvordan	man	jobber	systematisk	
med	HMS	i	Kynningsrudgruppen.	Alle	skal	gjennomgå	innføringen	før	de	
blir sendt ut på oppdrag.

HMS-leder	har	ansvar	for	å	informere	ut	til	våre	medarbeidere	dersom	
endringer	i	HMS-systemet	blir	iverksatt.

Vårt	sikkerhetssystem	blir	jevnlig	oppdatert	og	forbedret,	og	vi	utvikler	
våre	medarbeidere	med	kontinuerlig	HMS-opplæring.	
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4. SIKKERHETSDOKUMENTASJON

4.1  Risikovurdering

4.2  Sikker Jobb Analyse (SJA), HMS-kvarter og Daglig lagsmøte

Når bør man gjøre en risikovurdering i et prosjekt?
1.  Prosjektstart:* Overordnet risikoidentifisering Prosjektleder

2. Start av fase:* Identifiserte behov for SJA Leder byggeplass

3. Start av risikoaktivitet:* SJA for alle identifiserte risikoaktiviteter Formann

4. Ukestart:* Sjekk av ukas aktiviteter. eks: HMS-kvarter Formann/bas

5. Daglig lagsmøte: «Peptalk, samlet 5 - 10 min.». Bas/montører
  Sikkerhet-bemanning-kvalitet-hindringer

6. Hele tiden: Personlig vurdering av sikkerhet Hver enkelt
  Jeg er ansvarlig..., Hva kan gå galt?
  Er det ryddig her? Finnes det en bedre løsning?

* PS! Prosjekter endres og alle disse risikovurderinger skal   
 avstemmes jevnlig.

Som	medarbeider	i	KYG	er	du	pålagt	å	bruke	selskapets	HMS-system	
aktivt,	eller	på	eget	initiativ	å	bruke	nødvendig	sikkerhetsdokumentasjon	
i	ditt	arbeid.

Skal	utføres	i	alle	faser	i	prosjekter	etter	følgende	mal:

•	 SJA	skal	alltid	utarbeides	i	de	tilfeller	hvor	arbeidet	ikke	omfattes		 	
	 av	arbeidsprosedyrer	eller	rutinemessige	arbeidsoperasjoner.	
	 Skal	ellers	brukes	etter	egen	vurdering,	etter	krav	fra	ledelsen,		 	
 eller fra kunder.

4.3  Sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen

OPPDAGER DU ET
FARLIG FORHOLD - EN 

RUH - ET AVVIK - 
ELLER NOE DU SYNTES 

KAN BLI BEDRE?

SKRIV GRØNNLAPP!

•	 På	alle	anlegg	skal	følgende	gjennomføres	for	å	sikre	god	HMS-		 	
	 oppfølging	på	prosjektet:
	 	 •	«HMS-kvarter»	hver	tirsdag		
	 	 •		«Daglig	Lagsmøte»	hver	morgen

•	 Farlige	forhold	–	Uønskede	hendelser	–	Forbedringsforslag	–	Avvik		
	 rapporteres	skriftlig	ved	hjelp	av		Simpli APP «Grønnlappblokka» eller  
 direkte i Simpli Better.   
•	 Alle	ulykker,	uønskede	hendelser	og	farlige	
	 forhold	skal	rapporteres	umiddelbart	til	
	 nærmeste	leder.
•	 Melder	skal	alltid	få	tilbakemelding på 
 innlevert Grønnlapp.
•	 Ved	å	rapportere	tilløp	til	skade	og	
	 farefulle	situasjoner,	hjelper	du	bedriften	
 og kollegaer med å forebygge ulykker.
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4.4  Personskade
Et	skadefritt	Kynningsrud	er	vårt	overordnede	mål.	Alle	personskader	
skal	straks	varsles	nærmeste	leder.	Ved oppsøking av lege, skal det, 
når det er mulig, informeres om at bedriften ønsker å legge til rette for 
tilpassede arbeidsoppgaver. Alternativ	til	sykmelding	skal	alltid	vurderes	
der	ikke	alvorlig	skade	er	inntruffet.
Vårt	jobbankskjema	benyttes	for	å	finne	alternative	arbeidsoppgaver	til	
deg som er sykmeldt eller som er i fare for å bli sykmeldt. 

5.3  Stanse arbeid

5.1  Overordnet ansvar

5.2  Medarbeiders ansvar

5. SIKKERHETSORGANISASJON

Styret	og	Daglig	leder	har	overordnet		ansvar	for	sikkerheten	i	bedriften.	
På	det	enkelte	prosjekt	er	prosjektleder	ansvarlig	for	sikkerheten.	
HMS-leder	er	systemansvarlig	og	har	ansvaret	for	
sikkerhetskoordineringen	i	bedriften	og	mot	eksterne.

Du	som	arbeider	i	KYG	har	ansvar	for	å	medvirke	til	
å holde et høyt sikkerhetsnivå gjennom ALLTID å 
tenke	sikkerhet	først.	Du	skal	innrette	deg	etter	de	
bestemmelser	og	pålegg	som	er	gitt,	og	skal	minimum	
bruke	det	verneutstyr	som	til	enhver	tid	er	påkrevet.	
Blir du oppmerksom på feil eller mangler som kan 
medføre	fare	for	liv	eller	helse,	og	du	selv	ikke	kan	
utbedre	forholdet,	skal	arbeidsleder	eller	sikkerhets-
leder	informeres	før	arbeidsoperasjonen	utføres.	
Om nødvendig varsles berørte personer	og	verneombud	(VO).

Om	du	som	medarbeider	mener	at	arbeidet	ikke	kan	fortsette	uten	fare	
for	liv	og	helse,	skal	du	stanse	arbeidet.	Nærmeste	overordnede	varsles	
umiddelbart	om	situasjonen,	og	har	videre	ansvar	for	at	situasjonen	blir	
avklart. 
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5.4  Håndtering av vernesaker

5.5  Verneombudsordning

Det er et hovedprinsipp at vernesaker skal løses på et lavest mulig 
nivå.	Dette	betyr	at	nærmeste	leder	bør	involveres	før	verne-/ 
hovedverneombud (VO/HVO)	kobles	inn.	HMS-leder	og	VO/HVO	vil	bistå	
dersom	forholdet	ikke	løses	på	laveste	nivå.	HMS-leder	skal	informeres	
i	de	tilfeller	der	det	er	behov	for	å	gjennomføre	systematiske-	eller	
personrettede	tiltak.	HMS-leder	har	ansvar	for	å	melde	saker	videre	
internt	og	eksternt,	samt	for	at	viktige	saker	behandles	i	AMU.

Verneombudet
•	 er	din	representant	i	helse-,	
	 miljø-	og	sikkerhetsspørsmål	og	
 skal ivareta dine interesser i 
 forhold som angår arbeidsmiljøet. 
•	 skal	være	en	pådriver	for	å	 
 forbedre arbeidsmiljøet.
•	 skal	påse	at	lovens	og	 
	 forskriftenes	krav	til	helse,	miljø	og	sikkerhet	blir	oppfylt,	og	at		 	
	 arbeidet	planlegges,	organiseres	og		gjennomføres	på	en	god	måte	
	 i	bedriften.	
•	 deltar	på	vernerunder	og	er	fast	medlem	i	AMU	.

6.2  Maskiner/Utstyr

6.1  Fremmøte

6. ARBEIDSREGLEMENT

«ENTUSIASME»

«LOJALITET»

«ÆRLIGHET»

•	 Som	medarbeider	i	KYG	skal	du	være	klar	til	å	starte	arbeidet	ved			
	 arbeidstidens	begynnelse.	Du skal etterleve bedriftens rusmiddel-   
 og spilleaktivitetspolitikk, og	utenom	fastsatte	pauser	skal	du	ikke			
	 forlate	arbeidsplassen	uten	tillatelse.		

•	 Er	du	forhindret	fra	å	møte	frem	til	arbeidet,	skal	det	snarest	mulig		
	 meldes	fra	til	nærmeste	leder.	IA-kontakt	skal	varsles	om	fraværet		
	 både	første	fraværsdag,	og	når	du	igjen	er	tilbake	i	arbeid.	Ta, hvis  
 mulig, alltid kontakt med bedriften før en eventuell sykemelding.

•	 Du		skal	være	upåvirket	av	rusmidler,	og	være	skikket	til	å	
	 utføre	arbeidet	på	en	sikkerhetsmessig	forsvarlig	måte	som	er i tråd  
 med Kynningsruds interesser.

•	 Enhver	arbeidssituasjon	skal	risikovurderes,	og	personlig	verneutstyr		
 og arbeidsutstyr	skal	benyttes	som	beskrevet.	
 Det forventes at du er aktivt deltakende i å nå bedriftens   
 målsettinger i tråd med gjeldende handlingsplan og miljøpolitikk.

•	 Maskiner	og	utstyr	skal	ikke	benyttes	uten	at	du	har	fått	
	 tilstrekkelig	opplæring.
•	 Defekt	utstyr	skal	ikke	benyttes	uten	å	ha	utført	en	risikovurdering	
 og iverksatt nødvendige tiltak.  
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• Oppdager	  du	  feil/mangler	  på	  utstyr,	  skal	  dette	  leveres	  inn	  eller	  
repareres.	  Reparasjon	  eller	  justeringer	  på	  løfte-‐	  og	  sikkerhetsutstyr	  
skal	  kun	  utføres	  av	  godkjent	  instans.	  

• Instruksjonsboken	  er	  den	  overordnede	  
prosedyre	  når	  det	  gjelder	  bruk	  av	  maskin	  og	  
utstyr.	  	  

• Arbeidet	  er	  ikke	  fullført	  før	  verktøy	  og	  utstyr	  
er	  rengjort	  og	  lagt	  tilbake	  på	  plass.	  

• Skjøteledninger,	  sveisekabler	  og	  luftslanger	  
skal	  kveiles	  inn	  og	  henges	  opp	  når	  arbeidet	  
er	  fullført.	  	  

• All	  last	  og	  redskap	  skal	  surres	  og	  sikres	  
forsvarlig	  under	  transport.	  Løfteutstyr	  skal	  før	  bruk	  visuelt	  
kontrolleres	  for	  mulige	  skader	  og	  tilstrekkelig	  kapasitet.	  

• Mobiltelefon	  skal	  ikke	  benyttes	  når	  det	  utføres	  arbeidsoperasjoner.	  	  
Bruk	  av	  mobiltelefon	  ellers	  i	  arbeidstiden	  skal	  være	  begrenset	  til	  
nødvendig	  bruk.	  
	  

6.3	  	  Generell	  adferd	  
• I	  KYGs	  lokaler,	  kjøretøy	  og	  maskiner	  er	  det	  røykeforbud.	  
• Medarbeidere	  som	  er	  kjent	  med	  sikkerhetsregler	  og	  daglige	  
gjøremål	  har	  medansvar	  for	  andres	  sikkerhet.	  

• Egnet	  verktøy	  og	  nødvendig	  sikkerhetsutstyr	  skal	  være	  tilgjengelig	  
før	  arbeidet	  begynner.	  	  

• Rømningsveger	  skal	  holdes	  åpne.	  Det	  skal	  alltid	  være	  fri	  veg	  til	  
alarm,	  brann-‐	  og	  sikkerhetsutstyr.	  	  

• Pass	  på	  å	  holde/oppbevare	  brennbart	  materiale	  i	  god	  avstand	  fra	  
tennkilder.	  

6.3  Generell adferd

•	 Oppdager	du	feil/mangler	på	utstyr,	skal	dette	leveres	inn	eller		 	
	 repareres.	Reparasjon	eller	justeringer	på	løfte-	og	sikkerhetsutstyr		
	 skal	kun	utføres	av	godkjent	instans.
•	 Utstyr som kommer inn til lager skal alltid merkes
 med “OK”, eller med informasjon om hva som skal 
 repareres. 
•	 Instruksjonsboken	er	den	overordnede	
 prosedyre når det gjelder bruk av maskin og 
 utstyr. 
•	 Arbeidet	er	ikke	fullført	før	verktøy	og	utstyr	
	 er	rengjort	og	lagt	tilbake	på	plass.
•	 Skjøteledninger,	sveisekabler	og	luftslanger	
 skal kveiles inn og henges opp når arbeidet 
 er fullført. 
•	 All	last	og	redskap	skal	surres	og	sikres	
	 forsvarlig	under	transport.	Løfteutstyr	skal	før	bruk	visuelt		 	
	 kontrolleres	for	mulige	skader	og	tilstrekkelig	kapasitet.
•	 Mobiltelefon	skal	ikke	benyttes	når	det	utføres	arbeidsoperasjoner.			
	 Bruk	av	mobiltelefon	ellers	i	arbeidstiden	skal	være	begrenset	til		 	
 nødvendig bruk.

•	 I	KYGs	lokaler,	kjøretøy	og	maskiner	er	det	røykeforbud.
•	 Medarbeidere	som	er	kjent	med	sikkerhetsregler	og	daglige	
 gjøremål har medansvar for andres sikkerhet.
•	 Egnet	verktøy	og	nødvendig	sikkerhetsutstyr	skal	være	tilgjengelig	
 før arbeidet begynner. 
•	 Rømningsveier	skal	holdes	åpne.	Det	skal	alltid	være	fri	veg	til	
 alarmvarslere,	brann-	og	sikkerhetsutstyr.	
•	 Pass	på	å	holde/oppbevare	brennbart	materiale	i	god	avstand	fra			
 tennkilder.

6.4  Kjemikalier

•	 Arbeid	aldri	alene	uten	at	det	er	gjort	en	risikovurdering.
•	 Lojalitetsplikt	innebærer	at	du	skal	ivareta	arbeidsgiverens	
	 interesser,	og	ikke	opptre	slik	at	bedriftens	omdømme	eller	 
	 forretningsdrift	blir	skadet.	KYG	oppfordrer	medarbeiderne	til	å	 
 tenke seg godt om før man ytrer meninger eller legger ut bilder som  
	 omhandler	jobb/kollegaer	på	sosiale	medier	eller	privat	blogg	e.l.			
	 Våre	kjerneverdier:	Ærlighet-Lojalitet-Entusiasme	er	en	selvfølge		 	
 også i sosiale medier.

•	 Du skal ikke arbeide med kjemikalier uten å ha sjekket merkingen og   
 Sikkerhetsdatabladet, med spesiell vekt på faremomenter. 
•	 Ved	innkjøp	av	nye	kjemikalier	skal	du	be	om	å	få	utlevert		 	
 sikkerhetsdatablad. Bruk gjerne coBuilder Pro App.  
•	 Prosjektleder	skal	varsles	om	innkjøpet	for	registrering	i			 	
 kjemikalieregisteret (ProductXchange).
•	 I	prosjektets	container	skal	det	oppbevares	sikkerhetsdatablader	for		
 alle kjemikalier som er i bruk. 
•	 Alle	kjemikalier	skal	være	merket,	og	oppbevares	i	henhold	til		 	
 sikkerhetsdatabladet. 
•	 Punktene	2,	3,	4,	7,	8,	11	og	15	er	spesielt	nyttige	ved	vurdering	av		
	 arbeidsmiljøet.	Her	finnes	informasjon	om	hvilke	stoffer	kjemikaliene  
	 inneholder,	hvilke	farer	som	er	forbundet	med	dem,	og	hvilke		 	
	 vernetiltak	som	skal ivaretas. 
•	 Sikkerhetsdatabladet	tas	med	til	lege	dersom	du	blir	utsatt	for	en			
 ulykke der kjemikalier er involvert.
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6.5  Orden, ryddighet og miljøarbeid

Symboler:

Vi forventer høy grad av ryddighet og miljøfokus på alle våre 
arbeidsplasser. Dette innebærer blant annet:
•	 Uhindret	adkomst	til	sikkerhets-,	brannslukkings-	og	redningsutstyr.
•	 Økt	utnyttelse	av	tilgjengelig	plass.
•	 Lett	og	umiddelbar	tilgang	til	
	 forskjellig	type	løftemateriell	og	
	 utstyr	som	skal	benyttes.	
•	 At	du	skal	følge	anvisningene	fra	
	 nærmeste	leder,	utføre	arbeidet	
	 etter	beste	evne	og	behandle	
	 inventar,	materialer,	maskiner,	
	 verktøy	etc.	med	forsiktighet.	
•	 At	du	alltid skal sørge for å ha det 
 ryddig rundt deg mens arbeidet pågår. 
	 Arbeidet	blir	triveligere,	samtidig	med	at	effektiviteten	øker.	

•	 At	oljesøl	øyeblikkelig	skal	tørkes	opp.	Filler	som	har	vært	brukt	til	å	 
	 tørke	opp	olje,	eller	tilsvarende	stoffer,	kan	være	brannfarlige,	og		 	
 disse skal derfor straks plasseres i godkjent metallbeholder.
•	 At du følger bedriftens retningslinjer for miljøarbeid og kildesortering.  
 Farlig avfall skal plasseres i miljøcontainer eller på annet beskrevet   
 returpunkt. Du har plikt til å undersøke kravene til deponering av det  
 avfallet du skal kvitte deg med.
 
God	orden	har	utelukkende	positive	effekter	–	alle	har	et	personlig	 
ansvar	for	å	holde	en	høy	standard!	En ryddig arbeidsplass gjør arbeidet 
triveligere, samtidig som effektiviteten øker. Dette er også en forutsetning 
for at vi skal nå våre miljømål.
  

Meget	giftig Miljøskadelig Ekstremt 
brannfarlig

Etsende

Feil bruk av kjemikalier kan påføre deg helseskader som du aldri blir kvitt! 
Vær spesielt oppmerksom om et nytt og ukjent produkt skal benyttes.

6.6  Rus- og spilleaktivitet
Hver enkelt medarbeider har ansvar for å overholde retningslinjene slik at 
man er skikket til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette betyr blant annet:
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6.7  Brudd på arbeids- og sikkerhetsbestemmelser
Med	brudd	på	arbeids-	og	sikkerhetsbestemmelser	menes	eksempelvis	
at	medarbeideren:	
•	 Opptrer	uaktsomt.
•	 Ikke overholder bedriftens rusmiddel- og spilleaktivitetspolitikk.
•	 Bevisst	fjerner	eller	beskadiger	sikkerhetsutstyr.
•	 Ikke	overholder	interne	rutiner,	verne-	og	sikkerhetsbestemmelser,		
	 eller	rutiner	som	våre	bestillere	har	fremsatt	som	krav.
•	 Ikke	overholder	lover	og	forskrifter	som	den	ansatte	er	informert		 	
	 om,	eller	burde	ha	kjent	til.

Hovedregel: 
 Dersom en arbeids- eller sikkerhetsbestemmelse brytes en eller   
	 flere	ganger	så	er	følgende reaksjonsmønster hovedregelen:

1. 	Det	innkalles	til	et	møte	og/eller	en	«korrigerende	samtale».
2. 	Det	innkalles	til	et	møte,	og	det	gis	en	skriftlig	advarsel.	
3. 	Den	ansatte	sies	opp	eller	gis	avskjed.

Alvorlige brudd: 
 Et brudd på en arbeids- eller sikkerhetsbestemmelse som anses   
	 å	være	av	alvorlig	karakter	medfører	direkte	skriftlig	advarsel.		 	
	 Forholdet	rapporteres	til	Daglig	leder	og	HMS-leder,	og	advarselen		
	 har	virkning	i	to	år	fra	den	blir	gitt.	

Spesielt grove forseelser:
	 Grov	uaktsomhet	eller	forsettlig	handling	som	setter,	eller	kunne		 	
	 satt,	eget	eller	andres	liv	i	fare,	vil	kunne	medføre	oppsigelse		 	
 eller avskjed ved første gangs forseelse. Bruk av alkohol eller andre  
	 rusmidler,	eller	tilstand	av	bakrus,	vil	øyeblikkelig		 	 	
	 medføre	bortvisning,	og	vil	kunne	resultere	i	oppsigelse/avskjed	ved		
 første gangs forseelse.

6.8  Forholdet til kunder og leverandører
•	 Det	forventes	at	du	opptrer	høflig	og	korrekt	overfor	bedriftens	
 kunder og leverandører. 
•	 Du	skal	ikke	tilegne	deg	økonomiske	fordeler	fra	personer	som	du			
	 på	bedriftens	vegne	kommer	i	kontakt	med.	
•	 Våre	medarbeidere	er	bedriftens	ansikt	utad,	og	skal	etterleve	vårt		
 verdigrunnlag. 



Side 21Side 20

Personlig Sikkerhetshåndbok
Dok.id: KYG Fundamentering HMS 001 -Rev 2/01.11.2016- Godkjent: PK/IK

Personlig Sikkerhetshåndbok
Dok.id: KYG Fundamentering HMS 001 -Rev 2/01.11.2016- Godkjent: PK/IK

Gleden er å være til nytte!
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme

Gleden er å være til nytte!
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme

7. SIKKERHETSREGLER - GENERELLE

7.1  Vær oppmerksom på:

7.2  Generelle regler

Sikkerhetsreglene	gir	opplysninger	om	faremomentene	i	de	ulike	
arbeidsoperasjonene.
•	 Sikkerhetsreglene	er	retningsgivende	og	tar	ikke	hensyn	til	lokale		 	
 forhold på den enkelte arbeidsplass.
•	 I	forkant	av,	og	under	prosjektets	gang,	skal	det	utføres		 	 	
	 risikovurderinger	(eksempelvis	SJA)	for	å	kartlegge	og	identifisere	 
 farer. Gjør deg kjent med utførte risikoanalyser som grunnlag for 
 dine egne risikovurderinger. Vær klar over at tidligere utførte   
 risikoanalyser legger føringer, og  i mange tilfeller er forpliktende, 
 for ditt arbeid. 
•	 Tiltak	som	reduserer	risikoen	til	et	fullt	forsvarlig	nivå	skal		 
	 iverksettes	før	arbeidet	starter.	Gjør	deg	kjent	med	dette!

	 Dersom	du	trenger	mer	informasjon	for	å	kunne	utføre	den	
	 forestående	arbeidsoppgave,	finnes	utdypende	HMS-prosedyrer.	
 Ta da kontakt med din leder. 

7.2.1 Oppstartsmøte
Prosjektleder	har	ansvar	for	at	det	
blir avholdt et oppstartsmøte hvor 
prosjektets sikkerhetsplan og 
sikkerhetsrutiner	gås	gjennom	med	
de involverte.

7.2.2	Nytt	mannskap	
Alle nye på prosjektet skal gjennomgå og signere på utførte SJA, samt 
informeres om eventuelle andre risikovurderinger som er utført. Ved 
nytt innleid mannskap skal skjemaet «HMS innleide og midlertidige 
ansatte» fylles ut. Ved bruk av fremmedspråklig arbeidskraft skal det 
gjøres en risikovurdering med tanke på kommunikasjonsform.
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1. FORMÅL 
Skjemaet skal benyttes til å kvalitetssikre kompetansen til den innleide/midlertidige ansatte, samt vår 
HMS-gjennomgang med vedkommende. Skjemaet inneholder et oppsett som kan benyttes til å 
dokumentere risikovurdering av arbeidsoppgaver til fremmedspråklig (midlertidig) arbeidskraft. 

 

2. OMFANG 
Skjemaet skal benyttes for hver enkelt person som skal arbeide i og for KYG-selskapene som 
innleid/midlertidig ansatt.  

3. ANSVAR 
3.1  Avdelingsleder/prosjektleder skal avklare krav til kompetanse og språkkunnskaper med 

underentreprenøren/bemanningsbyrået, eventuelt direkte med den enkelte. 
 
3.2  Leder på byggeplass/leder av arbeidslaget skal avklare hva vedkommende skal ha av 

arbeidsoppgaver. Denne leder har ansvar for risikovurdering av arbeidsoppgaver generelt, og 
til innleid fremmedspråklig arbeidskraft spesielt. 

 

4. BESKRIVELSE 
4.1. Følgende er gjennomgått med:           

          (Navn i blokkbokstaver) 

                           ( Sett kryss) 

4.1.1. Først HMS!  

4.1.2. Sikkerhetsplan for prosjektet  

4.1.3. Sikkerhetshåndbok med vekt på relevante HMS-prosedyrer   

4.1.4. Eventuelle Sikker-jobb-analyser på prosjektet   

4.1.5. Eventuell HMS-plan for prosjektet  

4.1.6. Eventuelt påkrevet sikkerhetskurs  

4.1.7.   

 

4.2. ID-kort, kurs- og kompetansebevis: 

□ID-kort, Norge   □ID 06, Sverige □Bilsertifikat (B  / BE)  □Teleporter  □Truck  

□Varme arbeider  □Personløfterbevis (lift)   □Sveisesertifikat  □Anhukerbevis   

□ Fallsikringskurs □Annet………………………………………………………………………………. 
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4.3. Risikovurdering av arbeidsoppgaver til innleid/midlertidig arbeidskraft 

For fremmedspråklige: 
Kommunikasjonsspråk: Navn veileder/tolk (eventuelt): Navn på arbeidsleder: 

   

Har personen kjennskap til 
norsk kultur og arbeidsliv? 

Ja   □          Nei  □ 

Signatur: Signatur: 

 
 

For alle innleide/midlertidig ansatte (med begrenset erfaring): 

 

 

4.4 Attestasjon 

Jeg erklærer herved at jeg har fått innføring i ovennevnte, og at opplysningene i 4.2 kan 
dokumenteres. Jeg er innforstått med at dette pålegger meg et personlig ansvar. 
 

 

Sted/dato: 

 

……………………………………….            ……………………………………………………..               

      Signatur innleid person 

5. RISIKOMOMENTER 
*Mangelfull identifisering av kompetansekrav, og manglende gjennomgang av arbeidsoppgaver   
  og helse- miljø- og sikkerhetsforhold, kan føre til alvorlige ulykker og personskader. 
*HMS-risikoen anses å være større i forbindelse med bruk av fremmedspråklig arbeidskraft. 

6. REFERANSER 
*Rutine «Fremmedspråklig arbeidskraft» 
*Sikkerhetshåndbok 

Arbeidsoppgaver  
 

*Arbeidstaker skal ha sertifikat og kompetansebevis 
for å kunne benytte nødvendig arbeidsutstyr, og for å 
utføre arbeidsoppgavene som beskrives (jamfør s. 1). 

Eventuelle tiltak 
 

Risiko- 
vurdering 

Tiltaks- 
ansvarlig 
(eventuelt) 

 Hø
y  

M
id

de
l 

La
v  
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7.2.3	Fallsikring	og	arbeid	i	høyden	
•	 Dersom	andre	sikringstiltak	ikke	kan	iverksettes,	skal	personlig		 	
	 fallsikring	benyttes	der	arbeidet	kan	medføre	fare	for	fall	på	mer	
 enn 2 meter. 
•	 Du	har	et	personlig	ansvar	for	å	benytte	fallsikringsutstyr	som	er		 	
	 sertifisert	og	visuelt	kontrollert.
•	 Arbeid	i	høyden	skal	primært	utføres	med	bruk	av	stillas	eller		 	
	 personløfter.	
•	 Stige	kan	unntaksvis,	etter	risikovurdering,	benyttes	ved	
	 kortvarige	arbeider	i	høyden,	dersom	denne	er	sikret	og	egnet	til		 	
 formålet. Stigen skal være fri for skader og defekter, og skal stikke   
 minst en meter forbi øvre nivå om den benyttes til adkomst.
• «Flyplasstiger» skal ikke benyttes i utsatte posisjoner uten at   
 kompletterende sikkerhetsanordninger er vurdert og tatt i bruk   
 (eksempelvis fallsikringsutstyr).
•	 Den	som	betjener	personløfter	skal	ha	sertifisert	opplæring	for	
	 aktuell	type,	og	som	bruker	har	du	plikt	til	å	sjekke	kravet	til	bruk	
 av fallsikring. 

7.2.4	Løfteoperasjoner	
•	 Arbeidsområdet	skal	avsperres	i	 
 samråd med oppdragsgiver.
• Gå	aldri	under	hengende	last,	og	
 advar andre som beveger seg i 
	 nærheten	av	løftesonen.

•	 Klemfare: Unngå skjevtrekk og hold ryggen fri, slik at du har   
 mulighet til å bevege deg bort fra en farlig og utsatt posisjon.
•	 Anhuking	og	bruk	av	løfteutstyr	skal	kun	utføres	av	personell	
	 som	har	fått	nødvendig	opplæring.	Sjekk	medhjelpers	
 kompetanse dersom du ikke ser anhukersymbolet på hjelmen. 
•	 Du	skal	forsikre	deg	om	at	løfteutstyret	er	
	 kontrollert	og	at	det	har	tilstrekkelig	
	 kapasitet	(se	løftetabeller	bak	i	boka).	
•	 Vurder	alltid	bruk	av	styretau.	Dette er 
 spesielt viktig dersom det er fare for at 
	 løftet	kan	komme	i	kontakt	med	luftspente
 kabler eller andre formål.
•			Linjeeier	skal	kontaktes	når	arbeid	skal	foregå	nærmere	enn	30
 meter fra høyspentlinje. Det skal alltid utarbeides SJA i forkant når  
 arbeidsoperasjonen kan komme i konflikt med strømførende kabler  
 eller ledninger.

7.2.5	Radiokommunikasjon/Walkie-talkie 
Ved	løfteoppdrag	som	ikke	kan	utføres	ved	hjelp	av	visuelle		
signaler,	benyttes	åpen	toveis	radiokommunikasjon.
Hørselvern med radio er ikke tillatt.
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7.2.6	Mobiltelefon	
•	 Mobiltelefonen	er	ikke	egnet	kommunikasjons-
	 system	for	bruk	i	løfteoperasjoner.	
•	 Ved	arbeidsoperasjoner	som	innebærer	risiko,	skal	
	 mobiltelefonen	være	avslått	for	ikke	å	ta	fokus	bort	
 fra gjennomføringen. 

7.2.7 Varme arbeider 
Med	varme	arbeider	forstås	arbeider	hvor	det	benyttes	
maskiner	og	utstyr	som	genererer	gnister	og	varme	som	kan	føre	til	
brann	(bruk	av	åpen	ild,	varmluft,	sveise-,	skjære-	og/eller	slipeutstyr).	
Det	er	krav	om	sertifikat	for	utførelse	av	disse	arbeidsoperasjoner	
utenom	på	faste	spesielt	tilrettelagte	og	brannsikre	arbeidsplasser.	

Forholdsregler	som	skal	ivaretas	før,	under	og	etter	arbeidet	er:
•	 Arbeidsplassen	og	de	nærmeste	omgivelsene	skal	være	ryddet		 	
	 for	brennbart	avfall,	og	alt	brennbart	materiale	på	og	i	nærheten	
	 av	arbeidsplassen	skal	være	beskyttet	eller	fjernet.
•	 Åpninger	i	gulv,	vegger	og	tak	skal	være	tettet.
•	 Godkjent	slokkeutstyr	skal	være	lett	tilgjengelig	på	arbeidsplassen. 
•	 Brannvakt	skal	være	til	stede	under	arbeidet,	under	pauser,	og	
	 minst	en	time	etter	at	arbeidet	er	avsluttet.
•	 For å unngå at glødende partikler kommer ned i støvlene, skal man  
 alltid ha buksen utenpå støvlene ved varme arbeider.
•	 Ved	varme	arbeider	på	materiale	som	kan	frigjøre	isocyanater		 	
	 (eks.	isopor),	må	det	tas	spesielle	forholdsregler	i	samarbeid	med			
 prosjektleder.

Ved	bruk	av	skjærebrenner	gjelder	følgende:
•	 Begge hender skal fortrinnsvis
	 holdes	på	brenner-forparten.	
•	 Annet	arbeid	skal	ikke	utføres	
	 samtidig.
•	 Vurder	alltid	bruk	av	antiflame	
 bekledning.
•	 Bruk	ikke	hansker	som	er	tilgriset	
	 med	fett,	da	dette	kan	
 medføre eksplosjonsfare.

Merk:	Det	kan	være	krav	om	spesielle	arbeidstillatelser	for	utførelse	av	
varme	arbeider	–	det	er	ditt	ansvar	å	sjekke	om	det	er	et	slikt	krav	på	
ditt	prosjekt.

7.3 Maskiner og verktøy
•	 Maskiner	og	verktøy	skal	kun	benyttes	og	vedlikeholdes		etter		 	
	 produsentens	anvisninger	gitt	i	manual/instruksjonsbok.
•	 Du	som	bruker	skal	forvisse	deg	om	at	du	har	fått	nødvendig		 	
	 opplæring,	enten	i	form	av	krav	om	sertifisert	(ekstern)	eller		 	
	 dokumentert	(intern)	sikkerhetsopplæring.	
•	 Maskiner	skal	vedlikeholdes	etter	produsentens	anvisning.
•	 Ved bruk av strømaggregat skal aggregatet alltid jordes.



Side 27Side 26

Personlig Sikkerhetshåndbok
Dok.id: KYG Fundamentering HMS 001 -Rev 2/01.11.2016- Godkjent: PK/IK

Personlig Sikkerhetshåndbok
Dok.id: KYG Fundamentering HMS 001 -Rev 2/01.11.2016- Godkjent: PK/IK

Gleden er å være til nytte!
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme

Gleden er å være til nytte!
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme

7.4  Håndtering av gass
Følgende	skal	ivaretas	ved	lagring,	transport	og	bruk	av	gass:
•	 Brannfarlig	gass	(eksempelvis	propan)	skal	oppbevares	på	steder	som		
	 er	godt	ventilert,	og	aldri	i	containere	som	er	tilkoblet	strøm,	eller		
	 hvor	det	finnes	andre	tennkilder.	
•	 Propan	skal	ikke	oppbevares	i	kjellere	eller	på	loft.
•	 Gassflasker	(fulle	og	tomme)	må	behandles	med	forsiktighet	og		 	
 sikres mot å kunne velte.
•	 Under	transport	skal	gassflaskene	være	sikret	mot	bevegelse.		 	
	 Flaskeventilen	skal	være	stengt	og	hette	påsatt.	Propan	skal	ikke		 	
	 transporteres	liggende.	En	acetylenflaske	som	har	blitt	transportert		
	 liggende	skal	stå	oppreist	i	minimum	en	time	før	den	benyttes.
•	 Løfting	av	gassflasker	skal	utføres	ved	bruk	av	løfteanordninger		 	
	 godkjent	for	denne	type	løft.

Det	er	spesielle	krav	til	lagring	av	ulike	typer	gass	samlet.	Skru	alltid	
flaskeventilen	igjen	ved	avsluttet	arbeid.	Gass	brukt	til	åpen	ild	på	
byggeplass	krever	sertifikat	for	varme	arbeider.	Bruk	av	ild	eller	andre	
tennkilder	er	forbudt	der	farlig	stoff	(eksempelvis	gass)	håndteres	under	
slike	forhold	at	brann,	eksplosjon	eller	annen	ulykke	kan	oppstå.	

8.1  Generelle regler

8. SIKKERHETSREGLER FOR ARBEIDSPROSESSER I FUNDAMENTERING

8.1.1	Maskiner/verktøy	
•	 Risiko	for	å	velte	maskin/rigg	ved	oppstilling:	NB!	Bæredyktig 
	 grunn/	underlag.	
•	 Generell	sikkerhetsavstand	rundt	
	 pelemaskiner/kraner/borerigger	er	minimum	mastens/	 	 	
	 kranbommens/boremastens	lengde.	
	 Avvik	skal	dokumenteres	gjennom	SJA.	
•	 Helning	på	nedkjøring	i	byggegropen	må	ikke	overstige	15%.
•	 På	grunn	av	generell	stor	klem-	og	veltfare,	skal	man	påse	at	ingen		
	 uvedkommende	er	innenfor	maskinens	angitte	arbeidsfelt,	
	 såfremt	ikke	egen	SJA	er	utarbeidet.	
•	 Ved	klatring	i	mast	skal	alltid	sikkerhetsline	brukes	der	ikke		
	 annen	fallsikring	er	tilgjengelig.
•	 Fare	for	oljesøl	og	lignende;	ha	alltid	oljeabsorberende	pulver	i		 	
	 nærheten.

8.1.2	Pele-/Spuntmaskiner
•	 Ved	skråpeling/-spunting	henvises	det	til	kapasitetstabeller	for		 	
	 respektive	maskin.
•	 Ingen	skal	oppholde	seg	under	pelens/spuntens	fallretning	ved		 	
 oppheising.
•	 Ingen	av	vinsjene	skal	være	frikoblet	før	pelen/	spunten	er	i	riktig			
 posisjon. 
•	 Ved	svinging	må	det	utvises	varsomhet	slik	at	lasten	ikke	slår	bort	i		
	 noe.	Dette	kan	føre	til	rotasjon.	
•	 Trekk	aldri	inn	pele-	og	spuntelementer	når	loddet	er	i	topp	av	
 masten.
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•	 Peler	skal	fortrinnsvis	lagres	slik	at	spissen	peker	vekk	fra	maskinen.		
	 Da	minsker	faren	for	at	pelen	slår	til	siden	under	huking	og		 	
 oppreising.
•	 Maskinfører	skal	påse	at	pelen	er	kommet	skikkelig	på	plass	i 
	 pelehatten	før	rammingen	startes.	Hvis	det	foretas	etterjustering,	 
	 må	det	også	påses	at	masten	på	pelemaskinen	står	rett	i	forhold	til		
 pelen. 
•	 Ved peling innenfor 15 m fra publikum skal slagplate av aluminium  
 benyttes. 

8.1.3		Transport,	lasting,	lossing	og	lagring
Generelt:

•	 Det	skal	løftes	rett	opp	fra	underlaget	slik	at	lasten	ikke	kan	 
 “slå rundt”. 
•	 Lasten	skal	alltid	”tas	til	seg”	så	nærme	som	mulig	masten,	 
 før man svinger. 

•	 Transportmiddel	som	skal	lastes	eller	losses	må	stilles	slik	at	lasting/	
 lossing kan skje på forsvarlig måte.
•	 Ved	behov	for	mellomlegg	ved	lagring	skal	det	brukes	tre/stål	(ikke		
	 knusbart	materiale).	
•	 Lasten skal sikres mot forskyvning både fremover og sideveis.
•	 Kjettingstrammere	skal	etterstrammes	under	transport.
•	 Viktig	med	sikring	av	løse	rør	ved	lasting,	lossing	eller	lagring.
• Lasten	kan	være	ustabil	ved	feilaktig	lagring.
•	 Grunnen	bør	vurderes/undersøkes	slik	at	den	ikke	gir	etter.

Betongpeler
•	 Det	skal	hukes	i	begge	løftebøylene	med	2-part	kjetting	med	riktig		
 lengde	i	forhold	til	pelelengden.
•	 Pelene	må	lagres	på	minimum	to	stykk	strø	som	er	lagt	ut	på	plant		
 underlag. 
•	 Det	skal	legges	strø	slik	at	pelen	ikke	får	unødig	belastning	ved
	 lagring/transport.	Det	vil	si	at	de	skal	ligge	rett	under	løftehempene.
•	 Pele	med	skadet	løfteøre	skal	løftes	med	2-part	kjetting	som	blir		 	
 snaret rundt pelen.
•	 Stabling	høyere	enn	tre	elementhøyder	skal	ikke	skje,	såfremt		 	
 pelene ikke	skal	mellomlagres	for	en	lengre	periode.	Stabling	av	 
	 mellomlager	forutsetter	egen	plan,	og	utført	med	egnet	maskinelt		
 utstyr.
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Stålbjelker
•	 Ved	løfting	av	bjelker	skal	det	benyttes	2-part	kjetting.
•	 Lagring	av	bjelker	med	stegavstivere	eller	annen	hindring	skal	lagres		
	 som	vist	på	fig.	2.
•	 Lagring	av	“rene”	bjelker	skal	utføres	som	vist	på	fig.	3.
•	 Bjelken	må	lagres	slik	at	den	kan	reises	uten	fare	for	at	den	kan	“slå		
 rundt” eller på annen måte forvolde skade.

Stålkjerner
•	 Ved	lasting/lossing	er	det	viktig	å	 
	 sikre	at	kjernene	ikke	ruller,	og	at 
	 det	blir	benyttet	nødvendig		 	
	 underlag	og	mellomlegg/kiler. 
•	 Ved	lasting	på	bil	skal	det	brukes		 	
	 underlag	med	stoppere,	slik	at	ikke	 
	 stålkjerner	har	mulighet	til		 	
 forskyvning.

Figur	1 Figur	2

Stålrør
•	 Ved	løfting	av	rør	skal	det	benyttes	2-part	kjetting.
•	 Ved	lagring	av	stålrør	skal	disse	sikres	mot	rulling	ved	å	bruke		 	
	 låsekiler,	se	fig.	1	og	2.
•	 Ved	lagring	som	vist	på	fig.	2.,	skal	det	ikke	lagres	flere	i	høyden	
 enn i bredden.
•	 Ved	lossing	eller	lagring	som	vist	på	fig.	1,	skal	rør	merket	A	alltid		 	
	 hukes	sist	ved	lossing,	og	legges	først	ved	lagring.	Under	lossing/		 	
	 lasting	må	alltid	rør	merket	A	sikres	mot	forskyvning,	som	vist.
•	 Ved	lossing	av	bil,	sjekk	lastens	helning	med	vater.	Start	med	det		 	
	 røret	som	ligger	høyest.	Etter	at	første	rør	er	losset,	så	sikres		 	
 minimum 2	underlag	(fig.	1)	med	strammebånd	til	bilens	henger.

Spunt
•	 Ved	løfting	av	pakker	med	spunt,	skal	disse	snares	med	dertil		 	
	 godkjent	kjettingslings.
•	 Ved	løfting	av	spunt,	skal	det	benyttes	2-part	kjetting	med		  
	 innkortingskroker.	Lengde	på	kjetting	må	tilpasses	i	forhold	til		 	
	 spuntens	lengde,	slik	at	arbeidsvinkelen	blir	ihht.	løfteredskapets		 	
	 godkjenning.	For	å	kompensere	profilforskjellen	ved	huking	av	doble		
	 U-spunt,	benyttes	innkortingslenke	på	den	ene	parten.
•	 Doble	Z-spunt	skal	lagres	med	ryggen	opp.
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•	 Ved	lagring	av	spunt	med	fordyblingsrør,	skal	nålene	stables	på	en		
 slik måte at stabelen blir minimalt skjev.
•	 Maksimalhøyde	for	lagring	av	spunt	med	påsveiset	rør	på	
	 byggeplasser	skal	ikke	overskride	1,5m	når	man	ikke	har		 	
	 støtteanordninger.
•	 Lagret	spunt	skal	ikke	brukes	som	stigtrinn.

Dobbel	Z

Dobbel	U

Enkel	Z

Enkel	U

Dobbel	U	med	rørDobbel	Z	med	rør

Når fordyblingsrør er påsveiset 
innvendig spuntbuk, skal det 
benyttes strø som på bildet.

8.1.4	Håndtering	av	sement,	gysemasse	(mørtel)	og	betong
•	 Benytt	egnet	vernetøy:	Våt	sement	blir	en	lutblanding	som	kan	gi			
	 etseskader	på	huden.	Går	du	i	klær	som	er	tilsølt	av	våt	sement,		 	
	 risikerer	du	dype	etseskader,	som	må	behandles	av	lege.	
•	 Unngå	innånding	av	sementstøv.	Støvmaske	klasse	FFP2	anbefales,		
	 for	eksempel	3M™	8822	Vedlikeholdsfri	støvmaske.
•	 Legg	opp	arbeidet	slik	at	det	blir	minst	mulig	tilsøling	av	arbeidsklær		
 og hud. 
•	 Skift	umiddelbart	arbeidsklær	som	er	gjennombløte	av	fersk	betong		
	 eller	mørtel.	Sørg	for	å	ha	flere	sett	med	arbeidsklær.	
•	 Bruk	vanntette	støvler.	
•	 Beskytt	hendene	med	fôrede	gummihansker	når	du	arbeider	med		
 fersk betong eller mørtel. 
•	 Skyll	bort	mørtel/betong	med	rent	vann.	
•	 Bruk	en	fuktighetskrem	på	hendene	flere	ganger	daglig,	dersom	du		
	 har	tendens	til	tørr	hud	eller	eksem.

8.2.1	Huking
•	 Pelen	hukes	med	kjettingslings	som	snares	rundt	betongpelen		 	
	 nedenfor	den	øverste	løftebøylen.		
•	 Hvis	pelen	ligger	helt	langs	ved	bakken,	løfter	man	pelen	i	den		 	
	 øverste	enden	slik	at	kjettingslingsen	kan	settes	på.
•	 Slings	skal	alltid	brukes	ved	oppreising.

8.2  Betong- og trepeling
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8.2.4	  Bevegelsesmåling	  	  

• Påse	  at	  du	  ikke	  arbeider	  med	  	  
	  	  	  	  hendene	  under	  loddet	  på	  pelemaskinen.	  
	  	  	  	  Pelen	  kan	  knuse	  og	  deler	  falle	  av.	  
	  

	  

8.2.5	  Trepeling	  	  
Medfører	  ofte	  bruk	  av	  peler	  i	  klasse	  M,	  dvs	  med	  
kreosotimpregnering	  for	  å	  beskytte	  mot	  marine	  borere	  som	  
pelemark	  og	  pelelus.	  (NB!	  Kreosot	  til	  privat	  bruk	  ble	  forbudt	  i	  2003	  
og	  er	  kun	  tillatt	  i	  næringsvirksomhet).	  
	  
• Unngå	  direkte	  hudkontakt	  og	  sørg	  for	  god	  lufting.	  	  
• Treavfall	  impregnet	  med	  kreosot	  er	  definert	  som	  farlig	  avfall	  og	  
skal	  behandles	  deretter.	  	  

	  
	   8.3	  Stålkjernepeling	  

• Ingen	  løse	  plagg	  som	  skjerf	  etc.	  på	  grunn	  av	  roterende	  
borestreng.	  

• Luftslanger	  mellom	  kompressor	  og	  borerigg	  skal	  sikres	  med	  wire.	  	  
	  
8.4	  Stålpeler	  og	  stålrørspeler	  

8.4.1	  Huking:	  
• Pelen	  hukes	  med	  dobbel	  kjettingslings	  som	  
snares	  rundt	  pelen	  nedenfor	  stopperne.	  Den	  
ene	  kjettingslingsen	  skal	  fungere	  som	  ekstra	  
sikring	  og	  skal	  derfor	  være	  0,5m	  lengre	  enn	  
den	  andre.	  

og	pelelus.	(NB!	Kreosot	til	privat	bruk	ble	forbudt	i	2003	og	er	kun	
tillatt	i	næringsvirksomhet).
•	 Unngå	direkte	hudkontakt	og	sørg	for	god	lufting.	
•	 Treavfall	impregnert	med	kreosot	er	definert	som	farlig	avfall,	og	skal		
	 behandles	deretter.	

Generelt	vises	det	til	underentreprenørens	HMS	prosedyrer	for	dette	
arbeidet.
Uansett	gjelder	følgende:
•	 Roterende	borestreng:	Ingen	løse	plagg	som	skjerf	etc.
•	 Luftslanger	mellom	kompressor	og	borerigg	skal	sikres	med	wire.
•	 Spesielt	ved	BSR	peler	kan	boring	og	rensk	kreve	håndtering	 
	 av	større	vann-	og	slammengder	i	form	av	tiltak	som		 	 	
 sedimenteringsbasseng eller lukket system for direkte bortledning  
	 av	retur.	Utførelse/	tiltak	avtales	særskilt	med	byggherren	i	hvert		 	
	 enkelt	tilfelle.		

8.2.2	Ramming
•	 Etterramming	skjer	gjerne	mellom	peler	som	har	stor	overlengde.		
	 Stor	klemfare!

8.2.3 Kapping 
•	 Pass	på	at	pelen	slås	overende	i	riktig	retning		-	påse	å	ha	en		 	
 rømningsvei. 
•	 Ved	kapping	i	”trange	rom”	som	grøfter,	spuntkasser	etc.,	må	det			
	 utvises	særskilt	varsomhet	med	hensyn	på	”å	slå	pelen	overende”.		
	 Huking	med	kran	kan	være	påkrevet.
•	 SJA skal alltid vurderes.

8.2.4 Bevegelsesmåling 
•	 Påse	at	du	ikke	arbeider	med	hendene	under	loddet	på			 	
	 pelemaskinen.	Pelen	kan	knuse	og	deler	falle	av.

8.2.5 Trepeling
Medfører	ofte	bruk	av	peler	i	klasse	M,	det	vil	si	med	
kreosotimpregnering,	for	å	beskytte	mot	marine	borere	som	pelemark	

8.3 Boring for stålkjernepeler, forankringer, fordybling og borede 
stålrørspeler (BSR peler)

8.4  Stålkjernepeling

•	 Under	montering	benyttes	enten	kjettingslings	eller	sertifisert		 	
	 løfteklokke.
•	 Kjettingslings	sikres	mot	å	gli	ved	påsveising	av	stoppbrikke.	
•	 Ved	løfting	av	stålkjernepel	via	løftebrikke	på	toppen	av	pelehode,		
	 må	følgende	forbindelser	være	dimensjonert:	Løftebrikke/pelehode		
	 +	pelehode/stålkjernepel.
•	 Før	montering	eller	opptrekking	av	skrå	stålkjerner	skal	det	
 utarbeides	SJA	med	blant	annet	evaluering	av	pelelengde,	tyngde,	
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8.5 Stålpeler og stålrørspeler

8.5.1	Huking
	•	 Pelen	hukes	med	dobbel	kjettingslings	
 som snares rundt pelen nedenfor 
	 stopperne.	Den	ene	kjettingslingsen	
 skal fungere som ekstra sikring og skal 
	 derfor	være	0,5m	lengre	enn	den	
 andre.
•	 Bunnpel:	Stoppere	sveises	tosidig,	
 2 stk.	parallelt	ca.	2,5m	under	peletopp.
•	 Skjøtepel:	Stoppere	sveises	tosidig,		
	 2	stk.	parallelt	ca.	1,0m	under	peletopp.

	 kranens	kapasitet	og	arbeidsradius	samt	oppstillingsmuligheter.	 
 I utgangspunktet skal kranen stå med bommen i pelens  
 helningsretning for å unngå sidetrekk.
•	 Gjengeskjøter	sikres	med	et	sveisepunkt	for	å	hindre	at	de	skrur	seg		
 opp.
•	 Ved kapp av brikke ved setting av stålkjerner med fritt fall på 1 m,   
 skal det brukes minst 80 cm langt bend.

8.5.2	Skjøting
•	 Sveiseskjøting	foretas	når	ca.	1,5m	av	underpelen	gjenstår	over		 	
	 terreng	eller	arbeidsplattform.	Styringer	påsveises	underpelen.
•	 Ved	skjæring/sliping	av	stålpeler	belagt	med	epoxy/steinkulltjære,		
	 skal	det	benyttes	friskluftsmaske	med	gassfilter	A.

8.5.3 Kapping
Stålpeler: 
•	 Ved	peler	som	etter	risikovurdering	blir	vurdert	som	uforsvarlig	å	 
	 felle	med	gravemaskin,	brukes	det	lift	eller	annet	godkjent	utstyr.	

Stålrørspeler: 
•	 Ved	kapping	av	lange	lengder,	skal	overlengden	hukes	og	løftes	vekk		
 med kran.
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8.6.1 Generelt for viberering med henge-
 vibro, spuntmaskin, pelemaskin   
      og ramming med pelemaskin
•			Operatøren	skal	aldri	oppholde	seg	
	 under	vibro,	lodd,	spunten	eller	i	
 spuntens fallretning ved oppheising.
•			Man	skal	daglig	sjekke	vibrokjeft,	bolter	
	 og	deler	som	kan	løsne/sprekke.	Ved	
	 bytte	av	kjefter	må	alle	urenheter	og	
	 eventuell	rustdannelse	mellom	kjeft	og	
	 clamp	fjernes.	De	nye	kjeftene	trekkes	til	med	foreskrevet	moment.		
	 Boltene	skal	deretter	etterspennes	daglig.
•	 Sikring av spunt ved heising og innen den er rammet i bakken skal  
      gjøres på en av følgende  måter:
 A)  Sørg alltid for at spunten er sikret mot fall ved å sette minst 20 %  
       av spuntens lengde i lås (minimum 1,5 meter på nåler under 
       7,5 m) innen spuntklype løses ut. Spuntklype skal uansett aldri   
       utløses før spunten har bakkekontakt! 
           Ved bruk av spuntklype, skal hull lages i maksimal avstand fra
       kant, slik at spuntklypa ikke blir unødvendig belastet (sprengt)       
       ved oppreisning av spunt. Påse alltid at utløsertau henger fritt.
	 						Ved	spunting	av	doble	spuntnåler,	skal	det	alltid	benyttes	to
       spuntklyper.

 B)  Sikre spunten med 2 stk endeløse kjettingslingser helt til spunten    
            er rammet ned minst 1/3 lengde i bakken. Betinger kran med to  
            vinsjer. Kroken skal hukes i kjettingslingsen. Ved bruk av   
       kjettingslings, skal «slakk» være maks 1 meter inntil spunten er  
       rammet minst 1/3 spuntlengde i bakken. 

8.6  Spunting
8.6.2	Ramming	med	fallodd	
•	 Vater	skal	ikke	holdes	mellom	spunt	og	pelemast	når	oppretting		  
	 pågår.	Lodd,	bom	og	mast	skal	sjekkes	for	brudd	og	løse	deler	ihht.		
	 leverandørens	anvisning/instruksjonsbok.

8.6.3 Trekking med vibro
• Sikring av spuntnål foretas ved huking med endeløse kjettingslingser.

8.6.4	Fritthengende	vibro
•		 Ved bruk av kran og fritthengende vibro skal sjekkliste “Trekking   
 og ramming med kran og fritthengende vibro” alltid fylles ut og være  
 vedlegg til SJA.
•	 Vibroen	skal	alltid	henge	i	krankroken	eller	settes	i	krybbe,		 	
	 alternativt	legges	på	bakken,	dersom	aggregatet	stoppes.
•	 Ved	trekking	må	det	ikke	trekkes	med	større	kraft	enn	det	som	er			
	 tillatt	fra	leverandør	på	den	aktuelle	vibro.
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8.9 Dypkomprimering 
•	 Tungt	lodd	som	frislippes	fra	stor	høyde.
•	 Arbeidsnivå	skal	ligge	min.	2,5m	over	høyeste	grunnvannstand,	 
	 dette	på	grunn	av	sikkerhet.
•	 Kan	medføre	steinsprut	i	stor	radius	fra	treffpunkt.
•	 SJA	skal	alltid	utarbeides.	

8.8 Sjø-/Flåtearbeid

•	 Under	stagmontering	-	ved	kapping	av	wire	-	vær	oppmerksom	på	at		
	 wiren	kan	stå	i	spenn.
•	 Wireenden/tampen	ut	fra	coilstativet	skal	alltid	låses/sikres	ved		 	
	 arbeidets	slutt.
•	 Ved	både	opp-	og	nedspenning	skal	man	ikke	stå	direkte	bak	
 stagets spennretning.
•	 SJA	skal	alltid	utarbeides	før	nedspenning	av	stag.

8.7 Stag- og forankringsarbeid

•	 SJA	skal	alltid	utarbeides.	
•	 Flytevest, med snor i skrittet, skal 
 alltid brukes og ved varme arbeider 
 skal vesten ha antiflamestandard. 
 Livbøye skal være tilgjengelig fra båt 
 og/eller flåte.
•	 Ved sjøarbeid skal det alltid være 
 minst to sammen slik at redning 
 umiddelbart kan utføres hvis en 
 faller i vannet.
•	 Kranfører	skal	ikke	utføre	noen	bevegelser	med	kranen	uten	etter	
	 signal	fra	pele-	og	spuntoperatør.
•	 Ved	stor	sjø	må	arbeidet	stoppes.
•	 Dekket	på	flåten	kan	bli	glatt.	Oljesøl	fjernes	fortløpende.
	 Is	og	snø	fjernes,	og	det	strøs	med	grovsalt	eller	sand.
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9.1  Personlig verneutstyr (PVU)
9. VERNE- OG SIKKERHETSANORDNINGER 

•	 Passende	verneutstyr	skal	brukes	avhengig	
 av arbeidsoppgaven. 
•	 For	pele-	og	spuntoperatør	skal	vernesko,	
	 synlighetsstøy,	hjelm,	hansker	og	
	 vernebriller	være	fast	utstyr.	
•	 Verneutstyret	skal	være	rent	og	i	god	stand.	
•	 Løstsittende	klær,	halsbånd	og	ringer	kan	
	 henge	seg	opp	i	utstyr	og	bør	ikke	benyttes.
•	 Fallsikringsutstyr	er	en	del	av	PVU	for	
	 enkelte,	og	som	eier	er	du	ansvarlig	for	å	
	 utføre	visuell	kontroll,	samt	å	påse	at	årlig	
	 kontroll	er	utført.	
•	 Annet	verneutstyr	skal	benyttes	i	den	
 utstrekning arbeidets art gjør det 
	 nødvendig	og/eller	er	påbudt.	
•	 Sikkerhetsdatablader vil gi opplysninger om 
 nødvendig verneutstyr ved bruk av kjemikalier. 
•	 Skitne	klær	skal	ikke	bæres	i	spise-	eller	oppholdsrom.	
•	 Dersom du	har	blitt	tildelt	et	garderobeskap,	skal	arbeidstøy		
	 oppbevares	i	dette.

9.1.1		Hørselsvern
Bruk	øreklokker	og/eller	plugger	når	du	arbeider	i	støysoner.	Riktig	
valg,	stell	og	bruk	er	helt	avgjørende	for	hvor	god	beskyttelse	du	
får av hørselsvernet. NB: LES MERKING!

8.10 Verksted, Vallehellene 7 
•	 Før	maskiner,	utstyr,	biler	etc.	kjøres	inn	i	verkstedet,	skal	dette		 	
	 avklares	med	verkstedleder.	Denne	anviser	også	oppstillingsplass.
•	 Traverskran,	verktøy,	utstyr	eller	maskiner	tillates	ikke	benyttet	
	 før	man	har	fått	opplæring.
•	 Les	for	øvrig	oppslått	instruks	i	verkstedet.
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9.1.2		Øyebeskyttelse	
•	 Bruk	av	vernebriller	er	påbudt	ved	arbeid	på	
	 alle	våre	arbeidsplasser	(unntak	når	du	sitter	
	 i	maskinhytta).	
•	 Hjelmbriller skal ikke brukes ved produksjon. 
 Type vernebriller skal risikovurderes i forkant 
 av arbeidsoperasjonen. 

9.1.3	Hjelm
•	 Ved hjelmpåbud skal alltid godkjent hjelm benyttes. Sjekk  
     datomerkingen. 
•	 Ved	arbeid	i	vind	skal	det	påses	at	hjelmen	ikke	faller	av,	
 for eksempel ved bruk av hakestropp.   

9.1.4	Fotbeskyttelse/vernesko
•	 Bruk	vernesko	eller	støvler	av	godkjent	type	og som er tilpasset   
 årstiden.	Pass	på	at	sålen	ikke	er	nedslitt,	eller	at	vernetå	“stikker			
 frem”. Feil fottøy øker faren for fall og kan gi deg belastningsskader.

9.1.5		Arbeidsklær
•	 Det	skal	benyttes	firmaets	arbeidsklær,	som	er	tilpasset	arbeidets			
	 art.	De	skal	være	lett	synlige.

9.1.6		Håndbeskyttelse	
•	 Arbeidshansker	er	påbudt	å	bruke	på	alle	våre	arbeidsplasser 
	 (unntak:	Inne	i	maskiner	og	om	en	SJA	tilsier	noe	annet).	
•	 Vær	påpasselig	med	å	bruke	egnede	hansker	for	den	type	jobb	du		
	 utfører	(varmt	arbeid,	behandling	av	kjemikalier	mm.)	Ved bruk av  
 tapetkniv med krokblad eller lignende, skal det alltid brukes kutt- og  
 skjæresikker hanske med kuttgrad 5 (Slaktehanske).
•	 Sveisehansker	skal benyttes ved sveising og når det benyttes   
 skjærebrennerutstyr.

9.2  Brannslukking

9.1.7		Åndedrettsvern
• Ved sveising og skjæring/sliping skal det brukes åndedrettsvern.   
 På urent materiale brukes filter av typen A1B1E1, kombinert med   
 partikkelfilter P3. På rent materiale brukes filter av typen P3. 
• Der det er fare for dannelse av isocyanater skal  åndedrettsvernet   
 «bygges om» og kobles til trykkluft, enten med kompressor eller   
 oksygenflaske. NB! Luften må være av god kvalitet! Alternativt kan  
 kullfilter brukes (brukes da som engangsfilter). 

•	 Brannslukkingsapparater	er	plassert	på	faste	plasser	i	containere,	i		
 verkstedet og i maskiner. 
•	 Apparatet	skal	være	merket	med	gyldighetsdato.
	 Ved	arbeid	der	brannslukningsapparat	ikke	er	tilgjengelig,	skal	dette		
 tas med.
•	 Bruksanvisning	er	festet	på	beholderen.	
•	 For	å	sikre	at	brannvernutstyret	er	tilgjengelig	til	enhver	tid,	
	 er	det		forbudt	å	lagre	noe	som	helst	foran,	
	 eller	på	annen	måte	hindre	adgangen	til	
 brannvernutstyret.
•	 Dersom	brannslukkingsapparatet	har	
	 vært	brukt	eller	plomberingen	av	annen	
	 grunn	er	brutt,	skal	dette	straks	
	 rapporteres	til	nærmeste	leder.	Denne	
	 sørger	for	at	apparatene	blir	etterfylt	
	 eller	erstattet.
•	 Gjør	deg	kjent	med	type	og	virkemåte	til	brannslukningsutstyr	på			
 stedet.
 ANGRIP MOT ROTEN AV FLAMMENE!
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OPPGI FØLGENDE:

• HVOR DU BEFINNER DEG (BY, STED, 
 KOMMUNE OG ADRESSE)

• HVEM SOM RINGER  
 (DITT NAVN OG TELEFONNUMMER)

• HVA SOM HAR HENDT 
 (SKADEOMFANG, SKADEDE PERSONER)

TELEFONER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP

BRANN
FIRE

110
Brann	og	akutt
forurensning

POLITI
POLICE

112
Politi	og

redningssentral

MEDISINSK
NØDHJELP

AMBULANCE

113
Lege

Ambulanse

10.1  Brann

10.2  Arbeidsulykke

10. HANDLINGSPLAN - ULYKKE/BRANN 

Hvis	du	oppdager	brann	skal	du:
•	 Varsle	brannvesen	–	RING	110	(Sverige	112)
•	 Gjøre	varselrop	til	personell	i	nærheten.
•	 Hjelpe	skadet	personell	og/eller	personell	i	fare.
NB! Alle nødetater i Sverige har tlf.nr 112

FØRSTEMANN PÅ SKADESTED TAR KOMMANDO OG FORDELER 
FØLGENDE OPPGAVER:
	 1.	 Sikre	skadested	og	vurdere	behov	for	hjelp
	 2.	 Få	oversikt	over	situasjonen	og	gi	nødvendig	førstehjelp
	 3.	 Ring	113	-	send	ut	veiviser	for	ambulanse	 
	 	 (eventuelt	Brann	110)
	 4.	 Sikre	evakuering	av	personell	ut	fra	skadested	
	 	 (primært	til	anvist	plass	for	førstehjelpsutstyr)
	 5.	 Prøve	å	begrense	skader	uten	å	sette	seg	selv	eller	andre	i	fare
➢ Når dette er ivaretatt skal ulykkesstedet avsperres og prosjekt- 
 leder varsles. Ingen forlater plassen eller uttaler seg til media.

	 Dersom	brann	eller	ulykke	inntreffer	på	anlegg,	eller	ved	bedrifter	
	 som	har	egne	sikkerhetsrutiner,	handler	du	i	henhold	til	gjeldende	
	 varslingsplan	og	hva	du	er	blitt	pålagt	på	de	respektive		 	 	
 sikkerhetskurs.

SE EGEN HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE, 
OG TELEFONLISTE FOR NØDTELEFON NUMMER.
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11. FØRSTEHJELP

Sjekk	bevissthet

	 -	 Rop	etter	hjelp
	 -	 Ring	113	(112	i	Sverige)

Kontroller pusten

Personen puster, men er ikke bevisst
	 -	 Stabilt	sideleie

Personen puster ikke:
	 -	 Plasser	håndroten	midt	på	brystet		
  og gi 30 kompresjoner.
	 -	 Bøy	hodet	bakover	og	løft	haka		
  frem.
	 -	 Gi	2	innblåsinger
	 -	 Repeter	30	kompresjoner	og	2		
	 	 innblåsinger	til	medisinsk	personell		
  ankommer

Hjertestarter
	 -	 Kan	brukes	i	tillegg	til	
  kompresjoner og innblåsinger
	 -	 Følg	anvisningen	fra	maskinen

Gjør deg kjent med hvor førstehjelpsutstyr finnes på din arbeidsplass!

Personlig	  Sikkerhetshåndbok	  	   	  
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10.3	  	  Alvorlig	  ulykke	  -‐	  kommunikasjonsplan	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ved	  ulykke	  må	  DU	  involvere	  deg	  i	  redningsarbeidet	  
før	  nødetaten	  kommer.	  
	  

Prosjektleder	  
	  

)	   Varsle	  oppdragsgivers	  	  stedlige	  
	   leder.	  
)	   Varsle	  politi	  og	  Arbeidstilsyn	  	  
)	   Varsle	  daglig	  leder,	  HMS-‐leder.	  
➠	   Vurderer	  å	  begi	  seg	  til	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ulykkesstedet.	  
Ë	   Organiserer	  hjelpearbeidet	  i	  
	   samarbeid	  med	  HMS-‐leder	  og	  
	   vurderer	  behov	  for	  samling	  av	  
	   involverte	  på	  ulykkesdagen.	  
	  
HMS-‐leder	  
➠ Vurderer	  å	  begi	  seg	  til	  
	   ulykkesstedet.	  
)	   Varsler	  BHT,	  HVO/VO	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  umiddelbart.	  
Ë	   Organiserer	  hjelpearbeidet	  i	  
	   samarbeid	  med	  ledelsen.	  

Daglig	  leder	  
	  

)	   Være	  kontaktperson	  overfor	  
	   politi	  og	  Arbeidstilsyn.	  
)	   Varsle	  pårørende	  i	  samråd	  
	   med	  politi	  og	  arbeidstilsyn.	  
!	   Sørge	  for	  informasjon	  til
	   styret	  og	  organisasjon.	  
F	   Utpeke	  kontaktperson	  i	  
	   bedriften.	  
➠ Begir	  seg	  til	  ulykkesstedet.	  
	  
	  
Sentralbord	  
)	   Kontakttelefonnummer	  skal	  
	   alltid	  opprettes.	  
Media	  
!	   Alle	  uttalelser	  til	  media	  skal	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  gå	  via	  daglig	  leder	  i	  bedriften.	  

10.3  Alvorlig ulykke - kommunikasjonsplan

Ved ulykke må DU involvere deg i redningsarbeidet  
før nødetaten kommer.

Varsle oppdragsgivers stedlige 
leder.
Varsle	Politi	og	Arbeidstilsyn.
Varsle	daglig	leder,	HMS-leder.
Vurdere	å	begi	seg	til			
ulykkesstedet.
Organiserer hjelpearbeidet i
samarbeid	med	HMS-leder	og		
vurderer behov for samling av  
involverte på ulykkesdagen.

Vurderer	å	begi	seg	til		
ulykkesstedet.
Varsler	BHT,	HVO/VO			
umiddelbart.
Organiserer hjelpearbeidet  
i samarbeid med ledelsen.

Være	kontaktperson	overfor		
Politi	og	Arbeidstilsyn.
Varsle pårørende i samråd  
med	Politi	og	Arbeidstilsyn.
Sørge	for	informasjon	til	
styret og organisasjon.
Utpeke	kontaktperson	i		
bedriften.
Reise	til	ulykkesstedet.

Personlig	  Sikkerhetshåndbok	  	   	  
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)	   Varsle	  daglig	  leder,	  HMS-‐leder.	  
➠	   Vurderer	  å	  begi	  seg	  til	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ulykkesstedet.	  
Ë	   Organiserer	  hjelpearbeidet	  i	  
	   samarbeid	  med	  HMS-‐leder	  og	  
	   vurderer	  behov	  for	  samling	  av	  
	   involverte	  på	  ulykkesdagen.	  
	  
HMS-‐leder	  
➠ Vurderer	  å	  begi	  seg	  til	  
	   ulykkesstedet.	  
)	   Varsler	  BHT,	  HVO/VO	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  umiddelbart.	  
Ë	   Organiserer	  hjelpearbeidet	  i	  
	   samarbeid	  med	  ledelsen.	  

Daglig	  leder	  
	  

)	   Være	  kontaktperson	  overfor	  
	   politi	  og	  Arbeidstilsyn.	  
)	   Varsle	  pårørende	  i	  samråd	  
	   med	  politi	  og	  arbeidstilsyn.	  
!	   Sørge	  for	  informasjon	  til
	   styret	  og	  organisasjon.	  
F	   Utpeke	  kontaktperson	  i	  
	   bedriften.	  
➠ Begir	  seg	  til	  ulykkesstedet.	  
	  
	  
Sentralbord	  
)	   Kontakttelefonnummer	  skal	  
	   alltid	  opprettes.	  
Media	  
!	   Alle	  uttalelser	  til	  media	  skal	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  gå	  via	  daglig	  leder	  i	  bedriften.	  

Alle	uttalelser	til	media	skal
gå	via	daglig	leder	i	bedriften.
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12. ERGONOMI/HELSE

12.1  Løfteteknikk

Ryggplager	er	en	tiltagende	folkesykdom,	og	årsaken	er	svært	ofte	
feil	løfting.	Under	løfting	og	bæring	bør	vi	først	og	fremst	ta	hensyn	
til	ryggen.	Den	er	sterkest	når	den	står	oppreist	i	god	balanse	med	
de	naturlige	krusninger	i	nakke	og	korsrygg.	I	denne	stillingen	bør	
ryggraden	stabiliseres	under	alle	tunge	løft.

Så	langt	som	mulig	bør	du	bruke	hjelpemidler	(truck,	heis,	hjul	etc.)	
ved	tunge	løft,	eventuelt	bør	du	få	hjelp	av	andre.	Riktig	løfteteknikk	
er	viktig	ved	alle	typer	løft.
•	 Løft blikket og se fremover.
•	 Ryggen	skal	opprettholde	sine	naturlige	krumninger	-	bøy	hofte	og		
 kneledd.
•	 Det	du	løfter	skal	være	så	nær	kroppen	som	mulig.
•	 Pust	inn,	hold	pusten	samtidig	som	du	strammer	musklene	i	mage		
 og rygg.

Pass på:
•	 Stabil	fotstilling	og	godt	underlag.
•	 Godt	grep	om	det	som	skal	løftes.
•	 Behold	om	mulig	hælene	i	bakken.
•	 Bena	skal	peke	samme	vei	som	det	du	løfter.
•	 Om	det	du	løfter	skal	flyttes	sideveis;	flytt	bena,	i	stedet	for	å	løfte  
	 og	vri	overkropp	samtidig.
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12.	  	  ERGONOMI/HELSE	  
	  
Ryggplager	  er	  en	  tiltagende	  folkesykdom,	  og	  årsaken	  er	  svært	  ofte	  feil	  
løfting.	  Under	  løfting	  og	  bæring	  bør	  vi	  først	  og	  fremst	  ta	  hensyn	  til	  
ryggen.	  Den	  er	  sterkest	  når	  den	  står	  oppreist	  i	  god	  balanse	  med	  de	  
naturlige	  krusninger	  i	  nakke	  og	  korsrygg.	  I	  denne	  stillingen	  bør	  
ryggraden	  stabiliseres	  under	  alle	  tunge	  løft.	  

	  
12.1	  Løfteteknikk	  
Så	  langt	  som	  mulig	  bør	  du	  bruke	  hjelpemidler	  (truck,	  heis,	  hjul	  etc.)	  
ved	  tunge	  løft,	  eventuelt	  bør	  du	  få	  hjelp	  av	  andre.	  Riktig	  løfteteknikk	  
er	  viktig	  ved	  alle	  typer	  løft.	  
• Løft	  blikket	  og	  se	  fremover.	  

• Ryggen	  skal	  opprettholde	  sine	  naturlige	  krumninger	  -‐	  bøy	  hofte	  og	  
kneledd.	  

• Det	  du	  løfter	  skal	  være	  så	  nær	  kroppen	  som	  mulig.	  

• Pust	  inn,	  hold	  pusten	  samtidig	  som	  du	  strammer	  musklene	  i	  mage	  
og	  rygg.	  

Pass	  på:	  
• Stabil	  fotstilling	  og	  godt	  underlag.	  

• Godt	  grep	  om	  det	  som	  skal	  løftes.	  

• Behold	  om	  mulig	  hælene	  i	  bakken.	  

• Bena	  skal	  peke	  samme	  vei	  som	  det	  du	  løfter.	  

• Om	  det	  du	  løfter	  skal	  flyttes	  sideveis;	  flytt	  bena,	  i	  stedet	  for	  å	  løfte	  
og	  vri	  overkropp	  samtidig.	   	  

12.2  Riktig sittestilling
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12.2	  	  Riktig	  sittestilling	  	  
Vi	  er	  alle	  satt	  sammen	  litt	  forskjellig.	  Noen	  med	  lang	  rygg,	  andre	  med	  
lange	  bein.	  Her	  er	  de	  viktige	  tingene	  du	  må	  tenke	  på:	  

	  
• Rygg	  er	  rak	  og	  støttes.	  

• Armer	  og	  skuldre	  hviler.	  	  

• Føttene	  når	  ned	  til	  gulvet.	  
	  
Still	  inn	  stolen	  (i	  maskinen	  og	  på	  
kontoret)	  best	  mulig	  i	  forhold	  til	  disse	  
punktene.	  
Har	  du	  problemer	  med	  å	  få	  støtte	  til	  
ryggen?	  
Prøv	  med	  en	  liten	  pute	  bak	  ryggen	  
slik	  at	  du	  «tvinger»	  deg	  selv	  til	  å	  rette	  
deg	  opp.	  

	  
Hvorfor?	  	  
Sittende	  med	  f.eks.	  svai	  i	  ryggen	  medfører	  feil	  og	  større	  belastning	  på	  
korsrygg	  enn	  normalt.	  
Skuldre	  og	  armer	  blir	  da	  også	  feil	  arbeidsstilling,	  og	  
nakkemuskulaturen	  belastes	  feil.	  

	  
Konsekvenser	  
Over	  tid	  med	  feil	  sittestillinger	  vil	  problemer	  gradvis	  føles	  på	  kroppen.	  
Typisk	  er	  korsryggproblemer,	  vonde	  skuldre	  og	  anspent	  
nakkemuskulatur.	   	  

Vi	er	alle	satt	sammen	litt	forskjellig.	Noen	med	lang	rygg,	andre	med	
lange	bein.	Her	er	de	viktige	tingene	du	må	tenke	på:

•	 Rygg	er	rak	og	støttes.
•	 Armer	og	skuldre	hviler.	
•	 Føttene	når	ned	til	gulvet.

Still	inn	stolen	(i	maskinen	og	på	 
kontoret)	best	mulig	i	forhold	til	disse	
punktene.
Har	du	problemer	med	å	få	støtte	
til	ryggen?
Prøv	med	en	liten	pute	bak	ryggen	
slik	at	du	«tvinger»	deg	selv	til	å	rette	
deg opp.

Hvorfor? 
Sittende	med	for	eksempel	svai	i	ryggen	medfører	feil	og	større	
belastning på korsrygg enn normalt.
Skuldre	og	armer	blir	da	også	feil	arbeidsstilling,	og	nakkemuskulaturen	
belastes feil.

Konsekvenser
Over	tid	med	feil	sittestilling,	vil	problemer	gradvis	føles	på	
kroppen.	Typisk	er	korsryggproblemer,	vonde	skuldre	og	anspent	
nakkemuskulatur. 



Side 53Side 52

Personlig Sikkerhetshåndbok
Dok.id: KYG Fundamentering HMS 001 -Rev 2/01.11.2016- Godkjent: PK/IK

Personlig Sikkerhetshåndbok
Dok.id: KYG Fundamentering HMS 001 -Rev 2/01.11.2016- Godkjent: PK/IK

Gleden er å være til nytte!
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme

Gleden er å være til nytte!
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme

Personlig	  Sikkerhetshåndbok	  	   	  

Dok.id:	  KYG-‐Fundamentering	  	  HMS	  001	  -‐Rev	  00/01.11.2013	  -‐	  Godkjent:	  HK/IK	  	  

 

 

Gleden er å være til nytte!  
Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme 

Side	  46	  

	  

13.	  	  SIGNALSKEMA	  OG	  LØFTETABELLER	  	  
	  
SIGNALER	  OG	  TEGN	  
Lær	  signalene.	  Standardiserte	  signaler	  kan	  berge	  liv	  og	  last.	  	  
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13. SIGNALSKJEMA OG LØFTETABELLER

SIGNALER OG TEGN
Lær signalene. Standardiserte signaler kan berge liv og last.

12.3  Egentrening

Den enkelte kan best forebygge plager som følge av belastninger ved 
tungt	og	ensformig	arbeid.	Tiltakene	er	enkle,	men	viktige.	
Hold	kroppen	varm.	Husk	å	være	i	bevegelse;	egentrening	holder	kropp	
og	blodomløp	godt	i	gang.	Man	kan	gjøre	mange	øvelser	både	ute	og	
inne.

Eksempler	på	øvelser:
•	 Bøy	og	strekk	nakke.
•	 Rull	skuldre.
•	 Gjør	armbevegelser.
•	 Svai	og	rett	opp	rygg.
•	 Beveg	beina.
•	 Juster	sittestilling.

Ta	pause	fra	førerhus/stol	når	mulig:
•	 Spasere.
•	 Bøye	og	tøye.
•	 Svinge	armer.
•	 Gjøre	utearbeid.

Tips!
30	min	aktivitet	(gang,	jogg,	fysisk	arbeid)	2-3	ganger	pr	uke	gir	god	
helseeffekt!
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Løftetabell	  kjetting	  Grade	  100	  
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Løftetabell kjetting Grade 100
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Løftetabell	  kjetting	  Grade	  80	  
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Løftetabell kjetting Grade 80
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Løftetabell	  ståltaustropper	  
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Løftetabell ståltaustropper
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Løftetabell	  fiberstropper	  
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Løftetabell fiberstropper
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  Våre HMS-verdier

• Ærlighet - Lojalitet – Entusiasme  
• Først HMS
• Verne om vårt ytre miljø og være bransjeledende innen HMS
• Gjennomføre alle oppdrag med høyeste grad av sikkerhet
• Synlig og tydelig HMS-lederskap
• Personalet er vår viktigste ressurs 
• Medarbeideren skal kjenne seg betydningsfull
• Skadefritt Kynningsrud



Først HMS!

Versjon 002 November 2016 
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