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Bedriftsopplysninger
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Sartor Maskin AS

Idrettsvegen 156Besøksadresse:

Postadresse: Postboks 374

5343 STRAUME

Telefon:

Faks:

Mobil:

56313690

56313691

E-post: post@sartormaskin.no

Hjemmeside: www.sartormaskin.no

Kontaktinformasjon:

5353 STRAUME

Postgiro:

Org. tilknytning:

Bankgiro:

Styreleder:

Ansvarsforsikret i:

Daglig leder:

Etablert år:

Org. nummer: 957213219

1990

Arild Bøthun

IF forsikring

Kåre Bjorøy

15030484522

Nøkkelopplysninger:

Selskapet er registrert i:

Foretaksregister

Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Merverdiavgiftsregisteret

Notat / virksomhetsområde:

Sartor Maskin AS er 122 ansatte. Vi leier inn underentreprenører ved behov.

Hovedfeltene våre er grunnarbeid, vann og avløp for det offentlige og total- og hovedentrepriser.

Vi har en brønn- og spesialboringsavdeling  hvor vi kan utføre brønnboring, energiboring, peling og 
fundamentering, spesialboring og horisontalboring i løsmasser. Vi monterer også pumper til brønner.

Vi har egen maskin- og spesialtransport avdeling for flytt av maskiner og utstyr både internt og for eksterne 
kunder.

Vi har mobile knuseverk. En grovknuser og en finknuser, hvor vi knuser for eget bruk og for kunder.

Vi kan utføre fjellsikring og rassikring gjennom vår fjellsikringsavdeling.

Sartor Maksin AS har sentral godkjenning innenfor 16 godkjenningsområder.

Startbank. Fornyet 19.03.2020 og er gjeldene til 20.03.2021.
Achilles Utilities. Fornyet 24.01.2020 og er gjeldene til 12.02.2021
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Viktige telefonnumre Side: 1

Telefon FaksNavn Mobil

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

Arbeidstilsynet 815 48 222

Daglig leder - Arild Bøthun 415 11 104

Kjetil Fjell - Hovedvernombud 982 46 693

Kjetil Brommeland - Tillitsmann 470 43 422
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Bedriftens kontaktpersoner Side: 1

Navn Stilling Kompetanse Telefon

Kåre Bjorøy Arbeidende styreformann 97032613

Arild Bøthun Daglig leder 41511104

Håvard Jonassen HMS-leder 97032620

Are Mjøs Anleggsleder anlegg 97535160

Bjørn Ove Hetlevik Anleggsleder anlegg 97032629

Einar Vabø Anleggsleder anlegg 97032622

Eva Mari Bjorøy Regnskap/Faktura 91564460

Knut Jensen Transportansvarlig 98212314

Asmundur Jespersen Verksmester 98246704

Kjetil Fjell Hovedvernombud 98246693

Kjetil Brommeland Tillitsvalgt 47043422

Johnny Barsnes Anleggsleder bygg 90954252

Hans Joacim Bakke Anleggsleder anlegg 90222046

Kay Lokøy Senior Oppmålingsingeniør 94001844

Rune Jonassen Teknisk tegner 97032645

Knut Arne Øvstedal Anleggsleder bygg 41505091

Øystein Teigen Oppmålingsingeniør 98220453

Thomas Hammersland Anleggsleder VA 98238183

May Britt Heverøy Økonomileder/Prosjektutvikle
r

91683328
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Bedriftshelsetjeneste Side: 1

I hht. "Forskrift om hvilke virksomheter skal ha tilknyttet seg Verne- og helsepersonale" er en 
del virksomheter pliktet å opprette en slik tjeneste.
Dette kan løses på følgende måte:             
          * Bedriftshelsetjeneste er tilsatt i virksomheten.
          * Er organisert som en tjeneste for den enkelte virksomhet.
          * Felles tjeneste for flere virksomheter.        

Bedriftshelsetjenesten skal ha kompetanse som skal kunne ivareta:
          * forhold som må overvåkes av hensyn til arbeidstakers sikkerhet og helse.
          * kontroll av arbeidstakers helse.
          * forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Bedriften har knyttet til seg følgende personer som skal ivareta dette:

Navn Stilling Adresse Kontaktes ved Telefon

Salutis HMS AS v/Solgun
Ellingsen

HMS-rådgiver/Verneingen
iør

Sandviksboder 65B,
5035 Bergen

Yrkesrelaterte
forhold iht avtale. 

40063781
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Målsettinger for arbeidet med HMS

14.03.2013Dato for innført IK-HMS system:

23.06.2020Sist revidert:

Internkontroll skal være et aktivt verktøy for bedring av helse-, miljø- og sikkerhetsforhold.

Internkontroll er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for vårt eget behov for videreutvikling 
av arbeidsmiljø, service, produkter og tjenester.

Innenfor vårt system for styring og daglig drift, fysiske arbeidsforhold og vernetjeneste, skal 
det utvikles systematiske tiltak.

Vi vil arbeide aktivt for å gjøre bedriften sikrere ved å følge lover og forskrifter samt 
forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen 
på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig.

Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense sykefraværet i vår bedrift.

Dato: 23.06.2020

Sign. daglig leder:

Sign. HMS-ansvarlig:

Sign. verneombud:

Arild Bøthun

Håvard Jonassen

Kjetil Fjell
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Organisering og ansvar

Navn Stilling Kontaktes ved Ansvar Telefon

Arild Bøthun Daglig leder Alle forhold vedr HMS Overordnede
ansvaret. HMS
ansvar. Ref AML §
2-1.

41511104

Håvard Jonassen HMS-leder HMS saker Internkontrollansva
rlig HMS

97032620

Bjørn Ove Hetlevik Anleggsleder anlegg Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

97032629

Are Krisitan Mjøs Anleggsleder anlegg Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

97535160

Einar Vabø Anleggsleder anlegg Spørsmål vedrørende
prosjketer

Driften av
prosjekter HMS

97032622

Asmundur Jespersen Verksmester Drift og vedlikehold av
maskiner og utstyr

Hoved ansvaret for
vedlikeholdet av
maskiner og utstyr.
Driften av
verkstedet og lager

98246704

Kjetil Fjell Hovedvernombud HMS Prosjektoppfølging,
HMS vernerunder,
ansattes
representant HMS. 

98246693

Kjetil Brommeland Tillittsvalgt Ansattes
representant

47043422

Alle ansatte Plikter å medvirke i
vårt HMS arbeid,
kartlegging og
rapportering. Ref
AML § 2-3

Johnny Barsnes Anleggsleder bygg Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

90954252

Knut Arne Øvstedal Prosjektleder bygg Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

41505091

Hans Joacim Bakke Anlegsleder anlegg Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

90222046

Thomas Hammersland Anleggsleder VA Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

98238183

Kåre Bjorøy Anleggslder anlegg Spørsmål vedrørende
prosjekter

Driften av
prosjekter HMS

97032613

May Britt Hevrøy Økonomileder Økonomiske spørsmål Økonomiansvar 91683328
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Kartleggingsverktøy
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HMS handlingsplan



 

SALUTIS HMS AS // Øvermarka 4, 2320 Furnes //  Org.nr.: 917576645 // post@salutis.no // www.salutis.no 

HANDLINGSPLAN BEDRIFTSHELSETJENESTE 2020 
VIRKSOMHETENS KONTAKTINFORMASJON  

VIRKSOMHETENS NAVN: 
 

Sartor Maskin AS 

E-post bedrift: post@sartormaskin.no 

Antall ansatte per dags dato: 114 

 Navn Telefon E-post 

Daglig leder: 
 

Arild Bøthun 415 11 104 arild@sartormaskin.no 

Kontaktperson: 
 

Håvard Jonassen 970 32 620 haavard@sartormaskin.no 

Verneombud: 
 

Kjetil Fjell 982 46 693 Kjetil-fjell@sartormaskin.no 

Handlingplan fylt ut (dato): 10.03.2020 

 

SALUTIS HMS’ KONTAKTINFORMASJON 
 Navn Telefon E-post 

Eventuell kontaktperson Solgun Ellingsen 
 

400 63 781 Solgun.ellingsen@salutis.no 

E-post post@salutis.no 

Hjemmeside www.salutis.no 

Sosiale medier Facebook | Instagram | LinkedIn 

 

GENERELLE BETINGELSER 

• Kunden er ansvarlig for å lage en årlig handlingsplan for samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 
• Ved bruk av tjenester og kurs utover avtalt ramme, vil kunden tilleggsfaktureres månedlig ved merforbruk. 
• Med mindre annet er kontraktsfestet, gjelder følgende: Avbestilling av en hel dag må gjøres senest 48 timer før avtale, avbestilling 

av enkelttimer må gjøres senest 24 timer før avtale, avbestilling av kurs må gjøres 5 virkdager før kursstart. Hvis dette ikke 
overholdes registreres/faktureres avsatt tid. Avmelding før fristen gir ingen økonomiske forpliktelser. 

• Salutis HMS ønsker å imøtekomme alle kunders ønske om tjenester/kurs, men kan ikke garantere leveranse ved innsending av 
handlingsplan sent på året. Foreløpig frist for innsendelse settes til fredag 10.januar 2020. 
 

BRUKSANVISNING 

For å fylle ut denne handlingsplanen bruker du vedlagt tjeneste- og kursoversikt. Mangler du vedlegget, finner du den samme oversikten 
på www.salutis.no under arkfane «Tjenester». Ønsker du bistand fra oss/din kontaktperson til å fylle ut handlingsplanen så ta kontakt på 
post@salutis.no, per telefon 62 57 57 00 eller avtal direkte med din kontaktperson. Oversikt over alle ansatte finnes på vår hjemmeside. 
 

 HELSE 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Antall 

ansatte 
Ønsket 
tidsrom 

Kontaktinformasjon i 
virksomheten 

Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

Bruk av bedriftslege ved behov   Hele året Håvard Jonassen  
Målrettet helsekontroll   Forløpende Håvard Jonassen  
      

 

mailto:post@sartormaskin.no
mailto:arild@sartormaskin.no
mailto:haavard@sartormaskin.no
mailto:Kjetil-fjell@sartormaskin.no
http://www.salutis.no/


2 

 

YRKESHYGIENE 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Ønsket 

tidsrom 
Kontaktinformasjon i 

virksomheten 
Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

     
     
     

 

ERGONOMI 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Ønsket 

tidsrom 
Kontaktinformasjon i 

virksomheten 
Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

Ansatte får benytte ergoterapeut ved behov  Ved behov Håvard Jonassen  
     
     

 

PSYKOSOSIALE FAKTORER OG ORGANISASJONSUTVIKLING 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Ønsket 

tidsrom 
Kontaktinformasjon i 

virksomheten 
Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

     
     
     

 

SYSTEMATISK HMS-ARBEID 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Ønsket 

tidsrom 
Kontaktinformasjon i 

virksomheten 
Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

Delta på vernerunde  Vår Håvard Jonassen  
Delta på vernerunde  Høst Håvard Jonassen  
     

 

KRISE OG BEREDSKAP 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Ønsket 

tidsrom 
Kontaktinformasjon i 

virksomheten 
Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

     
     
     

 

DELTAKELSE PÅ MØTER/FASTE UTVALG 
Ønsket tjeneste Avd/enhet Ønsket 

tidsrom 
Kontaktinformasjon i 

virksomheten 
Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

Delta på AMU i løpet av året  2020 Håvard Jonassen  
     
     

 

KURS | UNDERVISNING 
Ønsket tjeneste Internt eller hos 

Salutis 
Ønsket 
tidsrom 

Kontaktinformasjon i 
virksomheten 

Skal Salutis HMS ta 
kontakt? (Sett kryss) 

Ved behov   Håvard Jonassen  
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0002 Oversikt lover og forskrifter

Lover, forskrifter 
I firmaet skal vi spesielt være oppmerksom på følgende lover og forskrifter:      

Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
(Arbeidsmiljøloven). 
Bedriften skal følge forskriftene til arbeidsmiljøloven som regulerer de aktiviteter som bedriften
utfører. Følgende forskrifter er spesielt innenfor bedriftens aktivi tetsområde og skal være
tilgjengelige for alle i bedriften:

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning av 6. desember 2011 nr. 1355 – Best.nr.
701

• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) av 6. desember 2011 nr. 1356 – Best.nr. 702

• Forskrift om Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav av 6.
desember 2011 nr. 1357 – Best. nr. 703

• Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) av
6. desember 2011 nr. 1358

• Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om
administrative ordninger) av 6. desember 2011 nr. 1360 – Best. nr. 706

• Forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544 – Best.nr. 522
• Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

(byggherreforskriften) av 03. august 2009 nr. 1028 – Best.nr. 599 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(Internkontrollforskriften) av 6. desember 1996 nr. 1127 – Best.nr. 544  
• Forskrift om utstyr og sikkerhetssyetem til bruk i eksplosjonsfarlig område av 9. desember

1996 nr. 1242 – Best. nr. 543 
• Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser av 30. mars 2007 nr. 366 – Best. nr.

589
• Forskrift om arbeidstid innenfor vegtransport av 10. juni 2005 nr 543        

Viktige skjema:
369e Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass. 
504 Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere. 
(§ 2-2 pkt 2 i arbeidsmiljøloven)

Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern om forurensninger og om avfall
(forurensningsloven)
• Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
• Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
• Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

(Sprengningsforskriften)

Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
• Forskrift av 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) (SAK10)
• Forskrift av 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

(TEK10)
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Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjeneste
(produktkontrolloven)
• Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og

andre produkter (produktforskriften)

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) av 17. juli 1998 nr. 56

Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie (ferieloven)

Lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy
(yrkestransportlova)
• Forskirft av 26. mars 2003 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

(yrkestransportforskriften)

Lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikklova) 
• Forskrift av 02. juni 2007 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS

Lov av 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

Lov om vegar (veglova) av 21. juni 1963 nr. 23
• Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger, under og langs

offentlig veg av 8. oktober 2013

Lover og forskrifter kan hentes fra;
http://www.lovdata.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/

Opplæring 
Daglig leder og/eller anleggsleder skal påse at hver ansatt får nødvendig instruksjon og
opplæring som er nødvendig for at de skal kunne utføre sitt arbeid på en helse-, miljø-, og
sikkerhetsmessig forsvarlig måte
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001 HMS rutine for Akutt forurensning

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere er ansvarlig for at rutine følges. 

Beskrivelse: 

Skulle det skje akutt forurensning skal følge sjekkpunkter følges:

1. Tett lekkasjen
2. Vurdere utslippsmengde og forurensningsfare
3. Registrer drenasjeveier
4. Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare)
5. Ikke spyl eller fortynn
6. Absorber med absorbenter (absorbenter som bark, sagflis og annet materiale)
7. Varsle brannvakta i kommunen.
8. Sperr av midlertidig
9. Avklare videre med brannvesenet.
10. Orientere overordnet.
NB! Det er den som er ansvarlig for forurensningen som
har ansvaret.
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002 HMS rutine for Anleggsmaskiner brukt til løfting

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av anleggsmaskiner plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for anleggsmaskiner følges for å unngå skader på personell, utstyr
og miljø.

Maskinfører har det overordnede ansvar for at løfteoperasjonen blir utført med den største
forsiktighet, slik at andre ikke blir skadet. Husk det er svært ofte andre personer i nærheten.

1. Maskin som benyttes til løfting av last skal ha innretning som hindrer lasten utilsiktet
kommer i fritt fall, hvis det vil være personer i faresonen (f.eks. slangebruddsventil). 

2. Maskinfører skal være sikker på at lastens vekt er innenfor det som maskinen lovlig kan
løfte. Jfr. løftediagram for maskinen

3. Løfteredskap som benyttes skal være tilstrekkelig dimensjonert og i orden. 

4. Maskinfører skal forvisse seg om at løfteredskapet er beregnet til løfting av vedkommende
last og at det blir forsvarlig festet både til maskinen og til lasten.

5. Lastekroker og andre gripeinnretninger skal være konstruert og bygd slik at løfteredskapet
eller lasten ikke kan løsne fra kroken/gripeinnretninger. (Løfteredskap skal aldri festes til
skuffetennene eller rundt skuffa)

6. Har maskinfører ikke full oversikt, skal det benyttes signalmann. Maskinfører skal instruere
signalmann om hvilke tegn som skal benyttes.

7. Firma skal regelmessig foreta egenkontroll på løfteredskapet. Det skal i tillegg kontrolleres
minst hver 12. måned av sakkyndig virksomhet.

8. Maskinfører skal straks stanse løfteoperasjonen hvis maskinens overlastalarm varsler
overbelastning av maskinen.

9. Maskinfører må ikke foreta løfting hvis:
     - Personer oppholder seg under bom, løftearm eller skuffa.
     - Personer uten samtykke fra maskinfører oppholder seg nærmere enn 1 m fra maskinens   
    overdel.
     - Uvedkommende oppholder seg innenfor maskinens rekkevidde.

Personlig verneutstyr:
Ut i fra arbeidets art

Sikkerhetsutstyr:
Ut i fra arbeidets art



Sartor Maskin AS
Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0
System utarbeidet: 14.03.2013
HMS revidert: 23.06.2020
KS revidert: 23.06.2020
Utgave nr.: 05
Utskriftsdato: 25.08.2020
Godkjent dato: 23.06.2020

Side 1 av 2

003 HMS rutine for arbeid med pæling og spunting

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere som jobber med pæling og spunting plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler ved arbeid med pæling og spunting følges for å unngå skader på
personell, utstyr og miljø.

De største sikkerhetsrisikoene ved pæle- og spuntarbeid er stabilitet av maskinenheten (bløt
mark), håndtering av pæler/spunt og støy.

1. Personlig verneutstyr skal alltid benyttes (hjelm, hørselsvern, vernesko og hansker).

2. Prosjektleder/anleggsleder har ansvaret for å kontrollere grunnens stabilitet. Om nødvendig
benyttes geoteknisk konsulent.

3. Ved pæling til fjell skal det alltid kontrolleres at fjellkriteriet er oppnådd for hver pæle. 

4. Påse at det finns nok motvekter på kranen i hht. belastningstabellene.

5. Foreta alltid prøving av utstyret før bruk, selv om tabeller foreligger. Prøving skal gjøres
med loddet og broen lengst mulig fra maskinen.

6. Trekk aldri pælen til deg når loddet er toppet. Så sant det er mulig, skal føring stå på
bakken.

7. Ved fri føring må føringen først trekkes inn til maskinen og deretter kan pælen trekkes frem.

8. Sidetrekk er forbudt, da dette kan føre til skade på bom og ramloddføringen.

9. Skal det foretas sving, må dette skje fra en stødig posisjon til en mindre stødig uten at
føringen først blir trukket inntil maskinen.

10. Bruk om mulig underlag for pæleføringen. Som underlag bør det helst være trevirke om
det ikke allerede fins gummiputer på føringen.

11. Benyttes jern/stålunderlag, må det likevel legges trevirke mellom underlaget og føringen.

12. Har man ikke underlag for føringen, bør det benyttes lettere lodd eller vibrasjonslodd.

13. Bruk kjettingslings (dimensjonert etter pæletyngden) for å trekke til deg pælen.

14. Ved pæle- og spunttrekking må vinsjen etterstrammes ettersom pælen/spunten går
oppover for hvert slag.

15. Pæle-/spunttrekkeren skal straks settes ut av drift når det statiske vinsjtrekket er nok til å
dra pælen/spunten alene.

16. Bruk sikringswire på bommen under trekkingen. Dermed unngås muligheten for
bomoverslag, samtidig som kontrollen over pælen/spunten er bedre i det øyeblikk den løsner.

17. Sitter pælen/spunten godt fast, kan denne som oftest løsnes ved å slå et par slag.
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18. Bores det hull i spunten for å feste loddet, må hullet aldri bores for høyt oppe (ca. 15 cm
fra overkant), ellers vil det resultere i istykkerrevet spunttopp. Tar man seg tid til det, kan
man for øvrig doble godstykkelsen i det kritiske punktet ved å sveise på forsterkningsplate der
hullet skal bores eller brennes.

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Hørlselvern
Vernesko
Hansker
Vernebriller

Sikkerhetsutstyr:
Ut i fra arbeidets art
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004 HMS rutine for arbeider på eksisternede avløpsanlegg

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere som er involvert i arbeid på eksisterende avløpsanlegg har ansvar for å følge
denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler ved arbeid på eksisterende avløpsanlegg følges for å unngå skader
på personell, utstyr og miljø.

Utføring av arbeid:
1 Er det mistanke eller fare for gasser i kummer eller i grøfta, bør det foretas gassmåling før
arbeid påbegynnes. Det bør måles verdier for O2, CO2, CO, H2S, Dersom en ikke foretar
gassmåling bør en foreta god utlufting.

2 Det bør benyttes verneutstyr tilpasset de gasser og stoffer en kan komme i kontakt med.
Ved direkte kontakt med avløpsvann eller slam, skal det benyttes overtrekksklær, støvler og
hansker.

3 Ved nedstigning i kummer bør en være oppmerksom på glatte trinn.

4 Utvis forsiktighet med åpen flamme eller gnister dersom det er fare for gasser. De kan være
eksplosive.

5 Er det fare for drukning, fall, oksygenmangel, farlige gasser skal det være minst en
vaktmann. Vaktmannen skal hele tiden ha kontakt med arbeidstakeren.

Helsefare:
Gasser i små konsentrasjoner er plagsomme. I store konsentrasjoner kan de være dødelige. På
lengre sikt kan de gi varige helseplager.

Gasser:
Oksygenmangel
Oksygeninnholdet i luften bør være minst 20 %. Det er ikke nok å måle oksygeninnholdet. Luft
med 20 % karbondioksid (dødelig) inneholder fremdeles 16-17% oksygen.

Hydrogensulfid, (svovelvannstoff) H2S
Farenorm 15 mg/m3.
Hydrogensulfid dannes når organiske stoffer råtner i avløpsvann og slamansamlinger. Den er
en fargeløs, lettantennelig gass som er tyngre enn luft. Den har lukt som råtne egg. Ved høye
konsentrasjoner lammer hydrogensulfidet luktesansen, slik at den ikke merkes, og alvorlige
forgiftninger og bevisstløshet kan inntre uten forvarsel.

Karbondioksid, kullsyre CO2
Farenorm 9000 mg/m3.
Ved 4 % karbondioksid i luften er symptomene smerter og trykk i hodet, øresus, langsom puls,
uro, avmakt, kvalme. Ved 7-10 % er det fare for kvelning. Og ved 20 % inntrer kvelning
straks. Karbondioksid er tyngre enn luft og kan fortrenge luften, slik at det oppstår oksygen
mangel.
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Metan
Metan er gass som dannes ved forråtnelse. Den er meget brennbar (eksplosiv) og kan
fortrenge oksygen i trange kummer.

Klorgass
Ved fare for klorgass skal det benyttes åndedrettsvern

Personlig verneutstyr:
Ut ifra arbeidets art
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006 HMS rutine for bruk av betong/gysemasse og betongbaserte stoffer

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle som er involvert i arbeid plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av betong/gysemasse, følges for å unngå skader på
personell, utstyr og miljø.

Alle som jobber med beskrevet materiell har ansvar for egen og andres sikkerhet og det ytre
miljø. Betongrester skal fjernes og leveres godkjent deponi. Gysemasse spyles med vann til
det er vekke.

Personlig verneutstyr:
Vernebriller eller ansiksskjerm
Hansker av Butyl, neopren eller viton.
Støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling

Sikkerhetsutstyr:
Mulighet for øyespylling på arbeidsplassen.
SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle før arbeider starter.
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007 HMS rutine for bruk av el- håndverktøy

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av el- håndverktøy plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av el - håndverktøy følges for å unngå skader på personel,
utstyr og miljø.

De fleste håndverktøy som får dårlig behandling eller blir benyttet på feil måte, kan bli et farlig
verktøy.

1. Boltepistoler og sager er blant de farligste. De skal ikke brukes uten spesiell opplæring. Les
nøye forskriftene og instruksjonsbøkene for disse.

2. Annet farlig håndverktøy er vinkelslipere, slipemaskiner og boremaskiner. Husk brannfare
ved sliping.

3. Påse at slipemaskiner er skjermet og at riktig slipeskive benyttes. Bruk briller i tillegg til
hjelm og vernefottøy.

4. For slipe- og kappemaskiner skal følgende sjekkes:
- Avstand mellom smergelskive og anlegg skal aldri overstige 2 mm.
- Maksimal tillatt omdreiningshastighet for slipe- og kappeskiven må ikke være lavere enn
motorens hastighet.
- Slipe- og kappeskiver må være hele og uten sprekker eller annen defekt
- Smergel- eller slipemaskiner skal alltid være forsynt med verneskjerm. Denne skal benyttes

5. Ved bruk av boremaskiner må en være nøye at arbeidsstykket ikke får anledning til å rotere
dersom boret skjærer seg fast. Små arbeidsstykker må festes i skruestikke. Hold klær og hår
borte fra bordet.

6. Skaft som løsner på slegger og slagere under slag er en fare for omgivelsene. Benytt kun
slagverktøy og meisler. Husk briller i tillegg til hjelm, fottøy og hansker.

7. Påse at skjøteledning som brukes har hel isolasjon.

GENERELLE VERNEINNRETNINGER
Alle mekaniske kraftoverføringer skal være skjermet mot inngrep av hender, føtter eller løse
ender av klær.
Dette gjelder i første rekke kilerems-, tannhjuls- eller akseloverføringer.

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Hørselvern
Vernebriller
Hansker
Vernemasker

* Brannlsukningsutstyr skal finnes i nærheten ved behov
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008 HMS rutine for bruk av gaffel-truck

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle maskinførere har ansvar for gaffel truck og å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av gaffel truck følges for å unngå skader på personell,
utstyr og miljø.

Maskinfører er ansvarlig for at maskinen holdes forskriftsmessig og plikter å underrette
verkstmesteren om feil og mangler.
Maskinfører skal ha godkjent kompetanse for å kunne føre maskinen.

Maskinens vedlikeholdsinstruks skal følges.

For å opprettholde høy sikkerhet under arbeid med truck, skal fører spesielt påse:
1: Før kjøretøyet tas i bruk skal fører kontrollere vitale komponenter i hht. instruksjonsbok.
2: Velg riktig gaffeltype for oppdraget.
3: Gaffelarmene skal holdes lavt for å gi best mulig stabilitet av trucken og god utsikt for fører.
4: Lasten (tyngdepunktet) skal plasseres så langt inn på gaflene som mulig.
5: Ved rygging skal det utvises den største oppmerksomhet.
6: Velg riktig hastighet fram mot laste-/lossestedet for å unngå velt.
7: Personer skal aldri oppholde seg under oppløftet gaffelarmer.
8: Maskinen skal parkeres på en forsvarlig måte med gaflene nede.
9: Når maskinen parkeres etter endt arbeidsdag skal maskinen låses.

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
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009 HMS rutine for bruk av hjullaster-gravelaster

Ansvarlig: 
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle maskinførere har ansvar for hjullaster og gravelaster og å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av hjullaster og gravelaster følges for å unngå skader på
personell, utstyr og miljø.

For å opprettholde høy sikkerhet under arbeid med hjullaster eller gravelaster, skal
maskinfører spesielt påse:

1: Før kjøretøyet tas i bruk skal maskinfører kontrollere olje, kjølevæske, spritmengde,
lufttrykk m.m. ihht. instruksjonsbok.

2: Velg riktig skuffetype ihht. massetype og oppdragets art.

3: Ved opplasting på kjøretøy er det viktig at transportkjøretøyet plasseres slik at en får et
plant underlagt og kortest mulig lastesyklus.

4: Påse at det ikke er luftlinje, tak, utstikk m.m. over eller i nærheten av laste- og tippstedet.

5: Skuffa skal holdes lavt for å gi best mulig stabilitet av maskinen og god utsikt for fører.

6: Leddstyrte maskiner bør ikke svinges eller stå i sving når skuffa løftes opp.

7: Ved rygging skal det utvises den største oppmerksomhet.

8: Velg riktig hastighet fram mot laste-/tippstedet for å unngå velt.

9: Personer skal aldri oppholde seg under oppløftet skuffe.

10: Vær oppmerksom på klem fare ved arbeid/opphold i nærheten av midtleddet. Fest alltid
midtstaget(sikkerhetsstag).

11: Maskinen skal parkeres på en forsvarlig måte med skuffa ned. 

12: Når maskinen parkeres etter endt arbeidsdag skal maskinen låses.

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hjelm ved behov
CE godkjent bekleding
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010 HMS rutine for bruk av hydrauliskslaghammer

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle ansatte har ansvar for å følge denne rutinen ved bruk av hydrauliskksslaghammer. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for av hydrauliskksslaghammer følges for å unngå skader på
personell, utstyr og miljø.

Påse at følgende punkter blir fulgt:

1: Hammeren skal kun betjenes av personer som har fått nødvendig opplæring og instruksjon
i bruk og vedlikehold av utstyret.

2: Operatøren skal benytte nødvendig personlig verneutstyr. Bæremaskinen skal være sikret
slik at operatøren ikke utsettes for direkte steinsprut.

3: Påse at personer og utstyr er på sikker avstand før oppstart av arbeidet.

4: Bruk aldri meiselen som løftekrok, brekkstang eller graveredskap.

5: Påse at bæremaskinens sylindrer ikke står i endeposisjon å unngå brå bombevegelser mens
hammeren arbeider.

6: Utfør meislingen slik at unødig steinsprut og støy unngås. Hvis mulig utfør knusing av
steinblokker i en fordypning for å skjerme omgivelsene.

7:Ansett meiselen vinkelrett mot det som skal knuses og pass på at belastningen fra
bæremaskinen er korrekt. Tomslag må ikke forekomme.

8: Slå aldri mer enn 30 - 40 sekunder på samme sted for å unngå for stor varmeutvikling.

9: Stopp hammeren straks dersom en sidebolt er løs, slagfrekvensen synker eller om
hydraulikkslangene vibrerer unormalt mye.

10: Overstig aldri angitt turtall/oljemengde på bæremaskinen.

11: Meiselen skal smøres jevnlig i hht. leverandørens beskrivelse. Ved påmontert
smøreapparat sjekkes fettnivå og funksjon.

12: Kontroller hammeren hver dag for lekkasjer, løse bolter og koplinger. Tiltrekk disse om
nødvendig.

13: Hammeren må ikke benyttes under vann og eller i søle uten spesielle tiltak i hht.
leverandør.

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hørselvern ved behov
Hjelm ved behov
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011 HMS rutine for bruk av kompressor og borerigg

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle ansatte har ansvar for å følge denne rutinen ved bruk av kompressor og borerigg.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av kompressor og borerigg følges for å unngå skader på
personell, utstyr og miljø.

Maskinfører er ansvarlig for at maskinen holdes forskriftsmessig og plikter å underrette
verksmester om feil og mangler.
Maskinens vedlikeholdsinstruks skal følges.
Det skal sørges for at det er nok olje og fett tilgjengelig, vurdert ut fra et normalt forbruk.
Det skal spesielt sørges for at fører har god oversikt for å se andre personer i maskinens
arbeidsområde. Hvis ikke skal det sørges for kommunikasjon via radio.

For å unngå ulykker i forbindelse med boring skal operatøren være svært nøye med:

Før boring påbegynnes:
A: Kompressor:
A1: Kontroller at kompressor står parkert på en trygg plass.
A2: Påse at kompressorens bevegelige deler er forsvarlig tildekt og skjermet.
A3: Påse at samtlige høytrykkslanger og rør er forsvarlig koblet og at det er benyttet
sikkerhetsanordning der hvor det er mulig (innfesting til kompressor).

B: Borested
B1: Påse at boringen vil foregå på et trygt sted med stabilt grunnforhold m.m.
B2: Ved boring i hellende terreng må det vurderes om det er fare for ras i forbindelse med
boringen. Rensk må utføres med stor forsiktighet for å unngå skader på personer og utstyr.
B3: Velg forsvarlig avstand fra høyspentledning. Jfr. "instruks for arbeid ved høyspentledning

C: Borerigg
C1: Boreoperatøren skal påse at riggen står stødig.
C2: Ved boring i hellende terreng skal riggen sikres mot å skli.
C3: Forankringen skal skje med wire eller på annen forsvarlig måte, som minimum tåler
maskinenes totalvekt inkl. alt utstyr.
C4: Kontroller daglig at nødstoppknappene virker som de skal.

Ved boring.
1: Operatøren skal sørge for å ha nødvendig sikt til borestedet fra manøverplass.
2: Boreoperatørene skal plassere seg slik i forhold til boreriggen at de ikke blir skadet hvis
riggen sklir eller velter.
3: Påse at uvedkommende personer holdes på forsvarlig avstand.
4: Boreoperatørene må holde forsvarlig avstand til bevegelige deler.
5: Det skal benyttes påmontert utstyr for å hindre unødvendig støvspredning.
6: Ved stangskiftet skal borerotasjonen alltid slås av.
7: Kontroller regelmessig manometer på kompressor.
8: Ved bytting av borekrone skal rotasjon slås av.

Etter boring.
1: Steng alle høytrykkskraner.
2: Ved demontering og nedrigging, påse at alle kraner er stengt, manometer viser 0 trykk,
høgtrykk slanger m.m. er trykkløse.
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Flytting av rigg og kompressor.
1: Personer må oppholde seg på god avstand fra riggen og kompressoren ved kjøring i
terrenget.
2: Ingen personer må oppholde seg mellom borerigg og kompressor.
Generelt: Boreoperatørene skal alltid benytte personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hørselvern ved behov
Hjelm ved behov
Vernebriller vedbehov
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012 HMS rutine for bruk av lastebilkran

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av lastebilkran har ansvar for kran/løfteinnretning og å følge denne rutinen. 
Alle arbeidstakere plikter å forholde seg til rutinen ved arbeid med løfteinnretninger og
lastebilkran.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av løfteinnretninger følges for å unngå skader på
personell, utstyr og miljø.

Beskrivelse:
Under arbeid med løfteinnretninger skal man alltid påse at denne, det være seg maskiner eller
tilbehør, er sertifisert og/eller godkjent.

Stropper, kjettinger mv. skal ikke utsettes for større belastninger enn de er godkjent for.
GÅ ALDRI UNDER HENGENDE LAST!

Det er viktig at kranfører utviser stor forsiktighet ved bruk av kranen og om nødvendig
benytter signalmann.

1: Kranen skal bare brukes av personer med nødvendig kranførerbevis.

2: Har kranførere ikke benyttet denne type kran før, skal han ha nødvendig opplæring.

3: Fører må gjøre seg kjent med lastediagrammet, evt. reduksjon på lastekapasitet.

4: Kranen skal manøvreres med myke bevegelser og turtallet på motoren skal maks. være 600
omdr. pr. min. Eller det som leverandøren anbefaler.

5: Løfteredskap som benyttes skal være godkjent og av riktig type i forhold til løfteoppdraget.

6: Foreta nøye planlegging av arbeidet, som f.eks:
- plassering av bilen
- gjøre seg kjent med lastens vekt
- sjekk grunnforholdene
- benytt støttebein.

7: Har ikke kranfører full oversiktig i forbindelse med bruken av kranen, skal det benyttes
signalmann.
Kranfører skal instruere signalmannen om hvilke tegn som skal benyttes.

8: Hold riktig avstand fra elektriske ledninger
- min. 3 m fra lavspenning.
- min. 30 m fra høyspenning.

9: Ved bruk av arbeidskurv skal det innhentes dispensasjon fra Arbeidstilsynet

Før en kjører ut på løfteoppdrag skal det kontrolleres at:
- Riktig type løfteutstyr og redskaper er med.
- Sertifikat og kontrollbok for kran og løfteredskaper er med
Daglig kontroll:
- Kontroller kranen i henhold til instruksjonsboken
- Kranfører skal hver dag, før arbeidet settes i gang, kontrollere kranens funksjoner.
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- Kranen kjøres i alle ytterstillinger.
Etter endt løfteoppdrag:
- Husk å kople ut kraftuttaket

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:
Sperrebånd
Utstyr for signalgiving ved behov
Kommunikasjonsutstyr ved behov
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013 HMS rutine for bruk av maskiner inne i hus

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av maskiner i hus plikter å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler ved eksos innendørs følges for å unngå skader på personell og 
omgivelsene.

Ved arbeid inne i hus er det stor fare for eksosforgiftning og at andre blir klemt mellom
maskinen og vegger og lignende.

Husk at eksos binder seg 40 ganger lettere til blodet enn oksygen. Eksosforgiftning vil foregå
gradvis og vil ikke merkes.

Sørg for god gjennomlufting. Er ikke dette mulig, skal arbeidet stanses regelmessig og en
foretar god utlufting av rommet.

Ved bruk av maskiner inne i hus, vær spesielt oppmerksom på:
- begrenset arbeidshøyde
- begrenset svingplass i forhold til søyler, lysarmatur, vegger og andre utstikk.
- andre arbeidere som oppholder seg i nærheten av maskinen. Hvis nødvendig, sperr av
området rundt maskinen
- at elektriske kabler som midlertidig er lagt ut i rommet.

Personlig verneutstyr:
Hørselvern
Vernefottøy
Hjelm

Sikkerhetsutstyr:
Ut i fra arbeidets art, evt masker
Gassmåler
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014 HMS rutine for bruk av strømaggregat

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av strømaggreat plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler ved bruk av strømaggregat følges for å unngå skader på personell,
utstyr og miljø.

Påse følgende:

1. Kontroller at strømaggregatet er stødig plassert med hensyn til underlag, etc.

2. Strømaggregat må være slik plassert at de blir minst mulig utsatt for mekaniske
påkjenninger, steinsprut, tilsmussing, regn o.l.

3. Påse at aggregatets bevegelige deler (flenser, koblingsstykker) er forskriftsmessig tildekket
og skjermet.

4. Kontroller oljenivå, kjølevæskenivå og evt. smøring av bevegelige deler/lager.

5. Har generatoren stått lagret over lengre tid, må det kontrolleres at viklingsisolasjonen er
tørr og i orden. Dette kontrolleres ved hjelp av "megger" i henhold til instruksjonsbok.

6. Oppkobling av generator til E-verkets forsyningsnett, skal godkjennes/utføres av det
stedlige Eltilsyn.

7. Sjekk alle koblinger og ledninger for skader/defekter. (Koblinger/ledninger skal være
dimensjonert i henhold til gjeldende forskrifter. Kontrolleres av stedlig Eltilsyn).

8. Ledninger skal ikke være forlagt på bakken. Ledninger anbringes på kabelbro eller opphengt
på bærelinje. Når spesielle forhold tilsier det kan ledning være anbrakt i solide rør i grunnen.

9. Generatoren skal jordes i hht. stedlig Elverks instrukser. Generatoren skal ha utstyr for
varsling av jordfeil.

10. Anlegget skal minst en gang i året ettersees av elektroinstallatør/ elektromontør. Melding
om slikt ettersyn sendes stedlig Eltilsyn.

11. Rapport om utført ettersyn føres i egen protokoll. Protokoll forevises det stedlige Eltilsyn
på forlangende.

Personlig verneutstyr:
Hørselvern
Hansker
Vernfottøy

*CE godkjent arbeidsklær skal til en hver tid brukes. 
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015 HMS rutine for bruk av tilleggsutstyr på anleggsmaskiner

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle maskinførere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av tilleggsutstyr ved anleggsmaskin følges for å unngå
skader på personell, utstyr og miljø.

Påse følgende:

Krav til hovedmaskin / basismaskin og tilleggsutstyr
Moderne maskiner består ofte av en hovedmaskin (basismaskin) som tilkobles et stort utvalg
av utstyr ved hjelp av hurtigkobling. Dette utstyret endrer hovedmaskinens funksjoner /
bruksområder.

Hovedmaskin (basismaskin) og tilleggsutstyr som er omsatt etter 01.01.95, skal hver for seg
være CE-merket og ha samsvarserklæring. Tilleggsutstyr produsert før 1.1.95 skal være
merket med bl.a. fabrikkens/importørens navn og største tillatte arbeidsbelastning hvis det er
nødvendig (kranarm, pallegaffel).

Hovedmaskin (basismaskin) eldre enn 1.1.95 skal ha sertifikat.
Før hovedmaskin / basismaskin tilkobles ekstrautstyr skal fører forvisse seg om at disse lovlig
kan brukes sammen som en enhet.

Det skal kontrolleres at:
- Har produsent/importør av tilleggsutstyret beskrevet hvilken type hovedmaskin/basismaskin
dette er beregnet for?

- Har produsent/importør av hovedmaskin/basismaskin godkjent maskinen brukt med dette
tilleggsutstyret?

Ved redskapsbytte skal:
- Fører påse at graveskuffe eller annet tilleggsutstyr er på plass og sitter ordentlig fast.
- Fører foreta en visuell kontroll av låsesystemet.
- Fører når graveskuff eller tilleggsutstyr er på plass settes utstyret med press til bakken for
fysisk kontroll.
- Fører påse at når redskap byttes skal ingen personer oppholde seg innenforbi
sikkerhetssonen til maskinen.

Krav til opplæring.
Fører av hovedmaskin/basismaskin skal ha opplæring gitt etter "Forskrift om bruk av
arbeidsutstyr" §§ 10-2 og 10-3. I tillegg skal fører ha utvidet praktisk og eventuelt teoretisk
opplæring i bruk av det spesielle arbeidsutstyret som er påkoblet hovedmaskinen. Denne
spesialopplæringen skal gis av personer som har nødvendige kunnskaper i sikker bruk av
utstyret. Denne opplæringen skal dokumenteres.

Utvidet opplæring skal gis ved bruk av:
Hullaster, gravemaskin eller gravelaster med pallegaffel, kranarm, kran, snøfreser,
kantklipper, asfaltkutter, komprimeringssutstyr (valser), hammer, peleutstyr m.m.
Denne opplisten er ikke uttømmende, men bare et eksempel.

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
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016 HMS rutine for bruk av vals

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle maskinførere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre rett  bruk av vals for å unngå skader på personell, utstyr og miljø.

Det er brukers ansvar å påse at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk.
Feil og mangler skal meldes daglig leder umiddelbart.

Følgende punkter skal følges:

1: Ettersyn!
Vanlig ettersyn av motor og bevegelige deler i henhold til instruksjonsbok!

2: Vann!
Påse at det er tilstrekkelig med vann i tankene!

3: Avskraperne!
Påse at disse er riktig justert!

4: Kjøring!
Unngå å komme for nær "løse" skråninger pga. veltefaren!

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hørselvern

* CE godkjent arbeidsklær 



Sartor Maskin AS
Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0
System utarbeidet: 14.03.2013
HMS revidert: 23.06.2020
KS revidert: 23.06.2020
Utgave nr.: 05
Utskriftsdato: 25.08.2020
Godkjent dato: 23.06.2020

Side 1 av 1

017 HMS rutine for katastrofer i vår virksomhet, og ved personlige kriser hos en av
våre ansatte

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at vår virksomhet skal kunne håndtere en større katastrofe og for at våre
medarbeidere skal lide minst mulig psykisk overlast når katastrofen rammer.

Alle ansatte har er solidarisk ansvar ovenfor hverandre.

• Samtlige av våre ansatte skal ved en katastrofe ta ansvar for sine medarbeidere.

• Ingen kriserammede personer skal behøve å stå alene.

• Vi skal ikke lete etter syndebukker, men gjøre det vi kan for å ta lærdom av det som har
skjedd.

• Presisere behovet for stadig repetering av sikkerhetsinstrukser, og sjekke behovet for
utarbeidelse av eventuelle nye.

• Hjelpe dem som er verst rammet til å fylle igjen det hullet som oppsto i tilværelsen deres,
slik at de kan oppleve å bli hele mennesker igjen.

• Være åpen for vanlige helsereaksjoner, og hvordan en kan støtte hverandre på enkle
måter.

• Samle felleserfaringer etter en katastrofe, og gjøre tiltak ut fra dette.

Vår bedriftshelsetjeneste består av lege, psykolog og ergoterapeut/fysioterapeut.
Disse vil bistå alle våre ansatte i tilfeller der det er nødvendig.
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018 HMS rutine for kjøring av dumper

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle maskinførere har ansvar for egen maskin og å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av dumpere følges for å unngå skader på personell og
utstyr.

Maskinfører er ansvarlig for at maskinen holdes forskriftsmessig og plikter å underrette
verksmester om feil og mangler.

Maskinens vedlikeholdsinstruks skal følges.
Det skal sørges for at det er nok olje og fett tilgjengelig, vurdert ut fra et normalt forbruk.
Det skal spesielt sørges for at fører har god oversikt for å se andre personer i maskinens
arbeidsområde. Hvis ikke skal det sørges for kommunikasjon via radio.

Påse følgende:

1. Hold tilstrekkelig avstand til forankjørende.

2. Forbikjøring skal foretas på steder som spesielt beregnet for dette og med stor forsiktighet.

3. Kjøretøy med last bør få benytte den beste del av kjørebanen. Kjøretøy med last skal også
benytte den innerste delen av kjørebanen på smale veier med skrenter.

4. Spesielle instrukser skal utarbeides ved vanskelige transportforhold.

5. Ved anordning av tipp-plass av mer permanent varighet, skal det settes opp terskel
(tippstokk) for å hindre utforkjøring ved rygging. Jord/sand i ranke kan også benyttes ved
midlertidige tippsted.

6. Stopp kjøretøyet før tipping

7. La dumperkassen komme helt ned før kjøring begynner.

8. Ved svakt underlag skal tipping foregå inne på sikkert underlag. Tippmaskinen vil ta seg av
resten.

9. Rygging med dumper (lastebil) er meget risikofylt og krever spesielle tiltak for å unngå
påkjøring. Hvis ikke rygging inngår som ledd i vanlig arbeidssyklus, skal fører alltid forvisse
seg om at det ikke befinner seg personer eller materiell bak kjøretøyet. Dette skjer enten ved
at fører går rundt kjøretøyet eller i samarbeid med signalmann.

* Denne rutinen kan også benyttes for kjøring med lastebiler på anlegg.

Personlig verneutstyr:
018 HMS rutine for kjøring av dumper
Sikkerhetsutstyr:
Kommunikasjonsutstyr ved behov
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019 HMS rutine for oppkjøring og frakting av maskiner på lastebil/semi

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle førere av virksomhetens kjøretøy har ansvar for at rutinen følges.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at sikker oppkjøring og transport av maskiner følges for å unngå farlige
forhold ved kjøretøyet.

Påse følgende:

* Husk sving rett vei. Sving til venstre. Hold et lavest mulig tyngdepunkt

1: Før oppkjøring på lastebil - påse at:
- maskin og lastebil er plassert på et støtt og tørt underlag.
- lastebilkassen er rengjort.

2: Sjåfør av lastebil skal rette seg etter instrukser fra maskinfører.

3: Påse at uvedkommende er på betryggende avstand.

4: Velg en sikker plass for oppkjøring:
a: grunnen skal være plan og fast
b: sikker høyde til luftlinjer (høgspent- og telefonlinjer).
c: god avstand fra brakker, parkerte biler m.m.
d: tilhengeren skal være forsvarlig "oppkubbet".

5: Tilhengeren og oppkjøringsramper skal være fri for is og sleipt belegg som leire eller olje
o.l.

6: Belter skal (bør) være rengjort før påkjøring av maskin.

7: Påse at uvedkommende er på betryggende avstand.

8: Ledig personell skal være behjelpelig med å gi tegn under oppkjøring.

9: Anbefalt påkjøringsmetode for beltegraver.
a: ved oppkjøring bakfra plasser skuffen med bunnen forsiktig i lasteplan/semi, lett maskinen
forsiktig opp og kjør deretter forsiktig inn på lasteplan/semi.
b: snu maskinen og plasser skuffen i bakken, maskinen løftes opp i høyde med lasteplan/semi,
kjør forsiktig helt inn til riktig plassering på planet.

10: Høyden må vurderes i forhold til fri høyde til tunneler, bruer o.l. Undersøk transportens
maks høyde. Den bør ikke overstige 4.5 m.

11: Lastebilsjåføren skal sikre maskinen med godkjent sikringsutstyr.

12: Sikringen skal skje etter forskriftene og skal minst tåle følgende krefter:
a: framover langs kjøretøyet - kraft lik hele lastens vekt
b: bakover og på tvers av kjøretøyet - kraft lik halve lastens vekt

13: Før transporten starter skal maskinen sikres etter forskriftene.
a: Rammestyrt maskin skal ha midtleddet låst.
b: Gravemaskin skal ha svinglåsen tilsatt.
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14: Ved transport på offentlig veg skal dette skje etter Vegtrafikkloven med tilhørende
forskrifter.

Personlig verneutstyr:

Sikkerhetsutstyr:
Godkjent lastsikringsutstyr
Merke og varslingsutstyr ut i fra behov
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020 HMS rutine ved spregningsulykker

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at alle arbeidstakere er gjort kjent med virksomhetens aksjonspunkter ved
en sprengningsulykke.

Ansvar for gjennomføring: Driftsleder og skytebas

Ved personskade:
1. Gi nødvendig førstehjelp
2. Tilkall førstehjelpspersonell
3. Skaff båre og katastrofepakning
4. Tilkall lege og ambulanse og vær nøye med å oppgi
a. Hvem ringer
b. Hva som har skjedd
c. Hvor ulykken har skjedd
5. Be om tilbakemelding for å kontrollere at mottaker har oppfattet meldingen
6. Varsle stedets overordnet
7. Sjekk risiko for flere umiddelbare ulykker og sørg for sikring mot slike
8. Sperr av ulykkesstedet og hold folk unna, både av hensyn til skadede og for å hindre at noe
blir rørt eller
flyttes før undersøkelser er utført.
9. Varsle overordnet i egen bedrift
10. Varsle politi og DSB i samarbeid med overordnet
11. Varsle pårørende om skade og hvor skadede befinner seg i samarbeid med overordnet,
kundens representant og politi 

Ved materielle skader:
1. Varsle overordnet i egen bedrift
2. Varsle skadelidte og kundens representant
3. Følg pkt 6 og 7 over
4. Noter en nøyaktig beskrivelse av hva som er skadet
5. Vurdere økonomisk omfang, sammen med overordnet
6. Varsle politi og beskriv hva som er skadet
7. Varsle DSB
8. Varsle forsikringsselskapet og fyll ut skademeling i samarbeid med overordnet.

Generelt:
Opptre høflig og korrekt overfor kunden, presse og andre.
Det er ikke anledning til å uttale seg til presse eller andre om verken årsaken eller ansvar.
Dette skal overordnet gjøre.

Ulykkesrapport skal ALLTID fylles ut!

Sikkerhetsutstyr:
Førstehjelpsutstyr befinner seg i alle bedriftens anleggsbiler / anleggsmaskiner, brakker og
lokaler.
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021 Miljømål for Sartor Maskin AS

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Beskrivelse:

Beskrivelse av Virksomhetens miljøaktivitet i dag, samt framtidige miljømål:

Vi ønsker å bidra til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på temaer som energieffektivitet,
gjenvinning, kjemikaliebruk, irregulære utslipp og materialbruk.
Vi ønsker å være ”en ledende aktør i vår bransje, innenfor reduksjon av klimagassutslipp og
ivaretakelse av miljø”.  

I vår bransje dreier miljøarbeid seg om langt mer enn utslipp av klimagasser. Det omfatter
også blant annet utslipp til vann og grunn, bruk av helse og miljøskadelige stoffer, støy, støv
og biologisk mangfold.  

Nærmere spesifisering:

Ressursgjenvinning fra avfall. Vi stiller strenge krav til kildesortering, og det
arbeides kontinuerlig med dette i våre prosjekter. 

MILJØMÅL:
• Vi skal redusere mengden restavfall, og har et mål om å redusere denne

mengden ved både å bevisstgjøre og å legge bedre til rette for sortering av dette
avfallet. 

1. Energiforbruk – Bygninger og maskinpark  

MILJØMÅL:
• Vi skal lage rutiner som sikrer lavt energiforbruk til oppvarming, ventilasjon,

lys og produksjon.
• Oppvarming i brakker skal i størst mulig grad skje ved bruk av

varmeelementer med tidsinnstillinger. 
• Vurdere punktbelysning kontra opplysning av hele lokaler (gjelder verksted

og kontor)
• Energieffektivisere dører og vinduer
• Unngå tomgangskjøring
• Effektivisere kjøremønsteret
• Unngå unødvendig reisevirksomhet

2. Helse- og miljøfarlige stoffer. Bygg- og anleggsbransjen ligger helt i toppen når det
gjelder antall produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier. Arbeid med helse- og
miljøfarlige stoffer er derfor svært viktig i vår bransje. Produktdatablader er i stor grad
tilgjengelig og må holdes oppdatert.  

MILJØMÅL:
• Vi skal i størst mulig grad tilstrebe og benytte produkter uten fare for skade på

miljøet.  Der en har valg mellom flere produkter, velges produkter som er
miljømerket om kvaliteten kan forsvares.

• Produktdatablader, i oppdatert stand, skal være tilgjengelig i papirform der de
aktuelle produktene benyttes.  Det skal i tillegg finnes en ”base” elektronisk.

3. Miljøvennlige innkjøp 
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MILJØMÅL:
• Vi skal i størst mulig utstrekning velge produkter som innehar eller tilfredsstiller

kravene til miljømerking og miljøgodkjente varer.
• Det skal innhentes miljødokumentasjon fra våre mest benyttede leverandører.

4. Risikokartlegging er en del av HMS-planen
Hvis det i virksomheten skal utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for
liv og helse, skal det utferdiges egen arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres
og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal iakttas, herunder om særlig instruksjon og
tilsyn.

MILJØMÅL:

• Risikokartleggingen gjennomgås med alle både egne ansatte og innleide ved
oppstart, eller om nye kommer til.

• Kartleggingen skal være et eget punkt på vernerundeskjemaet

5. Sikkerhetsinstrukser
Det er utarbeidet en rekke sikkerhetsinstrukser for de oppgaver i vår virksomhet som vi
finner kan medføre en viss risiko under utførelse.  
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022 Miljøpolitikk for Sartor Maskin AS

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Beskrivelse:
Den øverste ledelsen i vår bedrift fastsetter og sørger for at miljøpolitikken:

• Er hensiktsmessig for typen, omfanget og miljøpåvirkningene av bedriftens aktiviteter,
produkter og tjenester

• Omfatter en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning
• Omfatter en forpliktelse til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som

bedriften pålegger seg angående dens miljøaspekter
• Gir rammen for å fastsette og gjennomgå miljømål og -delmål
• Er dokumentert, iverksatt og vedlikeholdt
• Er kommunisert til alle som arbeider i, eller på vegne av bedriften
• Er tilgjengelig for allmennheten

Miljøpolitikken bør beskrives entydig og kortfattet, og bør kunne forstås av alle berørte;
Bedriftens oppdragsgivere, eiere, ansatte og underleverandører. 

Bedriften skal informere allmennheten og de ansatte om bedriftens forpliktelse til kontinuerlig
forbedring av sin miljøinnsats gjennom miljøpolitikken.

Miljøpolitikken skal være langsiktig nok til å være retningsgivende for veivalg innen
miljøarbeidet, men skal samtidig kunne oppgraderes jevnlig hvis det er behov for det.

Eksempler på miljøpolitikk og hvordan den kan formuleres:
• Miljø er en integrert del av virksomheten vår
• Vi gir kundene våre merverdi gjennom miljøkompetanse
• Vi søker å redusere vår miljøbelastning ved å måle denne
• Vi setter miljøkrav til våre samarbeidspartnere
• Vi skal arbeide for å bedre miljøeffektiviteten i vår bedrift gjennom systematisk

miljøstyring ved gjennomføring av våre oppdrag
• Vi skal alltid oppfylle miljøkravene i lover og forskrifter. 
• Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester og følge opp kravene 
• Vi skal sette opp forbedringsmål for bedriften som vi løpende skal følge opp og revidere

Sted/dato:_____________________

________________________________ 
Daglig leder
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033 Rutine for boring av salve ved Biogass anlegget i Rådalen

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Boreoperatør har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at rett prosedyre følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Prosedyrene gjelder ved arbeider som skal foregå etter at alle andre arbeidere har forlatt
arbeidsplassen. BIR driver kontinuerlig drift og det kan derfor komme inn biler hele døgnet.
Når BIR sine biler kommer inn på anlegget skal arbeidet stoppe opp og påbegynnes først når
bilene til BIR har forlatt området. 

Før oppstart:
• Forsikre seg at anlegget er tømt for personell og uvedkommende.
• Gjennomgang med brergsprengningsleder om det er gjort funn av gamle borehull

eventuelt udetonert sprengstoff.  
• Lage boreplan og merke iht til denne.
• Se til at boremønsteret ikke treffer der det har vært boret før eller i nærheten av mulige

gamle hull.

Under boring:
• Alle hull skal logges med gps på maskinen.
• Hvis borestang bores fast, skal boreoperasjonen umiddelbart stoppe og borestang

kobles fra boretårnet. Kontakt bergsprengingsleder og ny SJA utarbeides.
• Bruke dirigent for å hinder uvedkommende å komme inn i sikkerhetssonen og ha

kontakt over samband med boreoperatør.

Avsluttning:
• Putte borepropper i hullene.

Boreoperatør skal ha godkjent kompetanse for å kunne føre maskinen.
Maskinen skal være i forskriftmessig stand . 

Boreoperatør skal til en hver tid ha god oversikt over arbeidsområdet. 

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hjelm ved behov
Hansker ved behov

CE godkjent bekledning skal benyttes

Sikkerhetsutstyr:
Kommunikasjonsutstyr.
Gitter på gravemaskin.

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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055 Rutine for lagring av diesel, olje og andre væsker

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere er ansvarlig for at rutine følges. 

Beskrivelse: 

OPPBEVARING
1. Olje og andre væsker skal oppbevares forsvarlig både på bedriftens hovedlager og

ute på anlegg.
2. Olje/væske skal oppbevares innelåst i bygg eller container. 
3. Olje/væske skal oppbevares slik at søl og forurensning unngås.

DIESEL
1. Diesel skal oppbevares i godkjente tanker. 
2. Plassering av tanken skal være slik at en unngår forurensning. 
3. Grunnen må tåle vekten av tanken og maskiner som vil tanke. 
4. Ved plassering må det tas hensyn til avstand fra elver, drikkevannskilder, fiske-

oppdrettsanleggs m.m.
5. Tanken skal stå på solid fundament. 

 OLJESKIFT
1. I forbindelse med oljeskift skal det benyttes oppsamlingskar.
2. Påse at oppsamlingskaret står stødig. 
3. Olje skal oppbevares forsvarlig på fat eller tank lagret slik at oljelekkasje unngås.

Levering skal skje til godkjent mottaksstasjon etter behov og helst 1 gang pr. år.
4. Utføres oljeskift på anlegget, skal spilloljen oppbevares forsvarlig. Ved første

mulighet skal oljen transporteres tilbake til bedriften for oppbevaring eller leveres
direkte til godkjent mottaksstasjon. 

FORURENSNING
Dersom det oppstår forurensing, skal det straks iverksettes tiltak for å stanse, fjerne eller
begrense virkningen av denne.

STOFFKARTOTEK
Verksted
Stoffkartotek over kjemiske produkter som firma benytter finnes på
www.productxchange.no. Kartoteket inneholder informasjon over de produkter som
kan gi helseskader ved kort- eller langsikt bruk. 

Anlegg
Når væske og kjemiske produkter benyttes på anlegg, skal det opprettes stoffkartotek
på www.productxchange.no på anlegget for de produkter som fins her.

Akutt forurensning skal varsles på telefon 110.
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056 Rutine for media kontakt

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Ved kontakt med media som berører firmaet skal all informasjon være korrekt, og gitt av
bemyndiget person.

I ulike sammenhenger kan firmaet bli konfrontert med ulike media; radio, TV og aviser. Dette
kan være i forbindelse med positive omtaler av firmaet, spesielle utbygginger o.s.v.

Kontakt vil sikkert komme dersom firmaet blir utsatt for uhell og spesielt uhell ved
personskade. I denne sammenheng kan det være greit med en kort huskeliste:

All informasjon skal gis av daglig leder eller bemyndiget person og alle ansatte plikter å
henvise media til daglig leder eller bemyndiget person.

Gi aldri opplysninger om personer som er skadet, navn o.s.v.

Gi aldri en opplysning uten at du er sikker på at opplysningene er korrekte.

Gi aldri opplysninger som kan skade firmaet.

I mange tilfeller kan det være smart å svare: “Dette har jeg ikke oversikt over, og ønsker å
komme tilbake til dette.”(Kjøp dere/oss tid 1-2 timer frem)

Dersom du er intervjuet kan du be om å få lese korrektur. Det kan ofte være smart.

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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058 Rutine for montering/endring/demontering av stillas

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Stillasansvarlig er ansvarlig for at stillaset er i forskriftsmessig stand og er den eneste som
skal montere/endre/demontere et stillas.
Alle brukere av utstyr som medfører arbeid i høyden plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen har som hensikt å sikre riktig montering, endring og demontering av stillas.
Kun godkjente stillasbyggere med tilstrekkelig opplæring og sertifikater kan montere, endre og
demontere stillaser.

Montering:
Monteringsarbeidene skal planlegges nøye sammen med alle involverte parter slik at den
gjøres på en sikker og rasjonell måte.
Alt stillasmateriell skal på forhånd kontrolleres og være uten skader/mangler.
Godkjent verneutstyr skal brukes; hjelm, hansker og vernefottøy. 
Fallsele skal benyttes ved arbeider høyere enn 2 meter.
Monteringen skal skje etter en monteringsveiledning, gjeldende forskrifter og utførte
beregninger.
Arbeidsstedet skal til en hver tid holdes ryddig og materiell og verktøy skal sikres for fallfare.
Ferdig montert stillas skal kontrolleres og grønt skilt skal fylles ut og signeres
Stillaskontrollskjema skal leveres til prosjektleder for oppbevaring.

Endring:
Før endringer foretas skal stillaset stenges for bruk.
Endring skal kun gjøres av kvalifisert personell.

Demontering:
Før demontering av stillas skal stillaset kontrolleres for feil og mangler. 
Demontering skal skje etter en monteringveiledning og gjeldende forskrifter.
Det skal utvises særskilt aktsomhet ved nedtaking av stillaselementene.
Alt materiell og utstyr kontrolleres etter demontering og lagres på riktig måte (eks. paller og
kurver).

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Hansker
Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:
Fallsikringsutstyr
Nedfiringsutstyr for elementer ved behov
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059 Rutine for oljesøl på Kollsnes og Stura

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av utstyr som kan med føre fare for oljesøl plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at oljesøl blir varslet og ryddet opp med engang. Minst mulig skader og
ulemper på miljøet.

Dersom det skjer oljesøl inne på anlegget på Kollsnes eller Stura skal føreren straks sette
igang tiltak.

1. Sette utstyret som lekker ut av drift.
2. Melde i fra til vakten og kontrollrommet.
3. Strø på absorberende stoff som ligger i teltet på Kollsnes.
4. Ved oljesøl settes det ut skilt "Oljesøl" og "Glatt veibane" ved behov. Skilt ligger i teltet

på Kollsnes
5. Ved glatt veibane skal det strøes med sand. Sand ligger ved siden av teltet på Kollsnes.

Ved mye oljesøl kan det være behov for å gjenta strøing med sand.
6. Meld fra til Skanska ved Vidar Indrevær åp 928 51 413 og lag RUH.

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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067 Rutine for sprengning ved Biogass anlegget i Rådalen

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Bergsprenger har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at rett prosedyre følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Før oppstart:
• Planlegge salven i blastmanager.no.
• Sørge for at det nok dekningsmateriell til salven.

Under lasting av slaven:
• Laste iht planen i blastmanager.no.
• Bruke elektriske Wa-tennere.
• Måle salven før og etter dekning.
• Bergsprenger skal være med under dekning av slaven.
• Varsel og poste iht til plan.

Etter salven:
• Dekke av salven.

Visuell kontroll av salven om alle hull har godt av. Hvis hull ikke har godt av skal ny SJA
utarbeides.

Bregsprenger skal ha godkjent kompetanse for å kunne for utføre sprengningsarbeider.

Bergsprenger skal til en hver tid ha god oversikt over arbeidsområdet. 

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Hørselvern
Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:
Varslingsutstyr
Sperremateriell
Kommunikasjonsutstyr ved behov

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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068 Rutine for spylling med brannslange ved Biogass anlegget i Rådalen

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at rett prosedyre følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Før oppstart:
• Visuell sjekk av området som skal spylles og en gjennomgang med

bergsprengningsleder hvis det er avmerket funn etter rensk.

Under spylling:
• Spylle fjellet reint for stein.
• Se til at det ikke står annet personell/utstyr innenfor sprut område.
• Ved funn av hull skal bergspreningsleder kontaktes, ny SJA utarbeides med

bergspreningsleder før arbeidene forsetter. 

Bergsprenger skal være med under spyllingen av fjell og det skal være til enhver tid en
operatør ved spylebilen som skal ha kontroll på trykket og slangen.

Spyleopretøren skal til en hver tid ha god oversikt over arbeidsområdet. 

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hjelm
Hansker
Vernebriller

CE godkjent bekledning skal benyttes

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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071 Rutine for utlasting av løsmasser og fin rensk ned til fjell ved Biogass anlegget i
Rådalen

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle maskinførere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at rett prosedyre følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Prosedyrene gjelder ved arbeider som skal foregå etter at alle andre arbeidere har forlatt
arbeidsplassen. BIR driver kontinuerlig drift og det kan derfor komme inn biler hele døgnet.
Når BIR sine biler kommer inn på anlegget skal arbeidet stoppe opp og påbegynnes først når
bilene til BIR har forlatt området. 

Før oppstart:
• Forsikre seg at anlegget er tømt for personell og uvedkommende.

Under utlasting:
• Ved opplasting på lastebiler, skal lastebilene alltid stå bak gravemaskinen.
• Stopp i utlasting når lastebil kjører for å tømme og kommer tilbake for nytt last.
• Bruke samband mellom maskinkjører og lastebilsjåfør ved inn- og uttransport.
• Bruke dirigent for å hinder uvedkommende å komme inn i sikkerhetssonen og ha

kontakt over samband med gravemaskin og lastebil.
• Ved funnet av udetonert sprengstoff i massene skal sprengningsleder kontaktes og

RUH/SJA utarbeides sammen med bregsprengingsleder før fjerning.
• Ved fin rensk og borehull kommer til synet, skal hullene merkes med merkespray og

bergsprengningsleder kontaktes før spylearbeider påbegynnes.

Avsluttning:
• Visuell sjekk av rensket området etter arbeidsdag slutt.
• Sikre anleggsområde ved å lukke port , sjekke anleggsgjerdene og låse brakken.
• Visuell sjekk av rensket området påfølgende arbeidsdag i dagslys.

Maskinfører skal ha godkjent kompetanse for å kunne føre maskinen.
Maskinen skal være i forskriftmessig stand . 

Maskinfører skal til en hver tid ha god oversikt over arbeidsområdet. 

Personlig verneutstyr:
Vernefottøy
Hjelm ved behov
Hansker ved behov

CE godkjent bekledning skal benyttes

Sikkerhetsutstyr:
Kommunikasjonsutstyr.
Gitter på gravemaskin.

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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073 Rutine ved oppdaging av sprengstoff og forsager etter sprengning

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere som er involvert i sprengningsarbeid har ansvar for å følge denne instruks.

Beskrivelse:

Ved oppdaging av sprengstoff under utlasting av røys:

• Sørg for at det aktuelle området blir avsperret til ansvarlig bruker, eller annen person fra
bedriften ankommer.

• Bare personell med nødvendig kompetanse og erfaring, til å uskadeliggjøre sprengstoff, bør
være i det aktuelle området.

• Utførende virksomhet skal gjennomføre en ny risikovurdering og lage en plan for det videre
arbeidet.

• Prøv å få oversikt over mengde/type sprengstoff.
• Lokalisere evt. tennmidler og fjerne sprengstoff som ikke er i kontakt med disse.
• Etter vurdering, starte utlasting av røys. Maskinfører bør være sikret mot sprut. For

eksempel med netting foran vindu.
• FØLGE ”FORSKRIFT OM HÅNDTERING AV EKSPLOSJONSFARLIG STOFF” § 11-13

”FORSAGER – EKSPLOSIV VARE SOM IKKE HAR GÅTT AV SOM PLANLAGT”

Ved oppdaging av forsager etter sprening:

• FØLGE ”FORSKRIFT OM HÅNDTERING AV EKSPLOSJONSFARLIG STOFF” § 11-13
”FORSAGERE – EKSPLOSIV VARE SOM IKKE HAR GÅTT AV SOM PLANLAGT”

• Sørge for å overholde foreskreven ventetid. I.h.t. produktdatablad fra produsenten.

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Hørselvern
Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:
Varslingsutstyr
Sperremateriell
Kommunikasjonsutstyr ved behov
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074 Rutine ved utslipp til bekker og vann

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere som er involvert i arbeid i grøfter har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Å gi en oversikt over tiltak som er nødvendige for å forhindre utslipp til vann i henhold til krav
i Miljøfyrtårn og miljøkriterier for offentlige anskaffelser.

Type

forhold/aktivitet

Tiltak

Generelt Alle konsesjoner for utslipp til jord, vann og luft skal
dokumenteres

Drivstofftanker Drivstofftanker som benyttes på anlegget skal ha
overfyllingsvern og mekanisk/elektronisk overfyllingsvarsel.
Tanker som skal benyttes i miljøfølsomme områder skal
være utstyrt med spilloppsamling fra leveringsutstyr, lufting
og påfyllingsstusser.

Etablering og bruk av
tankplass

Følgende krav skal oppfylles: 
Risikovurdering for å kartlegge farer og problemer knyttet til
håndteringen av brannfarlig væske.
Utelukkende benytte tanker / beholdere – godkjent og
merket for formålet. 
Etablere drifts- og sikkerhetsinstruks for tankplassen.
Etablere fysisk barriere i tilknytning til tank og eventuelt
pumpeuttak for å hindre påkjørsel.
Drivstofftanker plasseres på fast dekke på byggeplass.
Tankanlegg holdes i forsvarlig stand og i henhold til forskrift.

Systematisk tilstandskontroll av tanker, minimum etter hver
flytting eller transport gjennomføres
Absorberende middel oppbevares i tilknytning til tankanlegg.
Etter bruk skal absorbent behandles som farlig avfall.

Frittstående oljetank
utendørs

Frittstående oljetank utendørs må stå i tett basseng som
rommer tankens innhold.

Fylling av drivstoff Fylling av drivstoff skal kun skje fra tankbil på angitt sted.
Lagring av miljøfarlige
stoffer

Miljøskadelige stoffer kal lagres, håndteres og avhendes på
en slik måte at søl og lekkasjer til avløp, grunn eller vann
forhindres.
Lagerområder, fyllestasjoner osv skal angis på riggplan og
godkjennes av Byggherren før oppstart.

Måking og brøyting av
snø

Feiemasser og snø skal håndteres slik at spredning av
forurensning unngås og leveres til egnet deponi. Snø skal
ikke dumpes i sjøen.

Oljeutskillere og
sandfang

Oljeutskiller og sandfang skal være rett dimensjonert, og
skal regelmessig kontrolleres og tømmes. 

Produkter Det skal i størst mulig grad brukes biologisk nedbrytbar
oljeprodukter, eksempelvis hydraulikkolje, smøreoljer,
forskalingsoljer, sagkjedeoljer.
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Type
forhold/aktivitet

Tiltak

Rensing av tunnelvann
og anleggsvann

Rensing av tunnelvann og anleggsvann skal skje ved egnet
sedimenteringsanlegg/metode. Midlertidige anlegg skal
utformes i henhold til krav i det enkelte prosjekt. 

Sanering av forurenset
grunn

Sanering av forurenset grunn må utføres iht. tillatelser og
tiltaksplan.

Smitteforebygging Ved oppdrag i nærhet av vassdrag som inneholder smitte,
skal byggherre utarbeide liste. Vann fra disse vassdragene
og/eller utstyr som kan overføre smitte derfra, skal ikke
brukes ved gjennomføring av anleggsarbeidet.

Utslipp av farlige stoffer
til grunn eller vann

Alle tiltak som kan hindre farlig utslipp til grunnen, skal
gjennomføres (innenfor rimelige økonomiske rammer). Det
skal være en oversikt over eventuelle områder med
forurenset grunn på bedriftens eiendommer.
Avfall skal lagres under tak, eller beskyttes på annen måte
mot nedbør og andre ytre faktorer.
Det må ikke spres forurensning fra kjøretøy og utstyr til
veinettet.

Vask av kjøretøy og
bygninger

Vask av bygning og klargjøring av kjøretøy og utstyr skal i
størst mulig grad skje med vaskemidler som er miljømerket
(Svanen, EU-Blomsten, Bra miljöval, eller tilsvarende).
Vannforbruket skal ikke overstige 100 liter per vask for lette
kjøretøy og 300 liter per vask for tyngre kjøretøy. Forbruket
skal måles i gjennomsnitt per år.
30 prosent av kjemikaliene som brukes i bilvaskehallen bør
oppfylle Svanemerke-kravene til bilpleiemidler.
For bedrifter med større bilpark (mer enn 15 kjøretøy) og
egen vaskehall skal det tas årlige prøver av utslippene fra
vaskeanlegget. Utslippene av følgende stoffer skal
dokumenteres: bly, nikkel, krom, kadmium, sink, kobber,
olje, DEHP, VOC og COD.
Det skal finnes HMS-datablader og produktdatablader for alle
kjemikalier lett tilgjengelig ved vaskehallen.
Alt vaskevann skal gå via sandfang og oljeutskiller.
Forurenset sand og grus som ved vask og vedlikehold samles
i grovrist skal leveres som farlig avfall.

Vaskeplass for kjøretøy Vaskeplass for kjøretøy skal ha godkjent avløpsanlegg med
sandfang og eventuelt oljeutskiller. Det skal være
utarbeidet driftsinstruks for oljeutskiller og sandfang.
Utskiller(e) skal ha tilstrekkelig kapasitet og utslippstillatelse
i tilknytning til virksomheten må være gitt.
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Type
forhold/aktivitet

Tiltak

Beredskapsplan Beredskapsplan skal inkludere varsling og håndtering av
uønskede miljøhendelser og forurensning. Planen skal
beskrive forebyggende tiltak, samt tiltak for å begrense
skadevirkninger hvis en uønsket miljøhendelse skulle oppstå.
Planen skal være gjort kjent blant alle arbeidstakere /
enkeltmannsforetak og alle skal vite hvor
beredskapsmateriell er oppbevart

Risikovurdering for
uønskede hendelser

I prosjektet skal det gjennomføres risikovurderinger som
omfatter miljøforhold. Hvilke vurderinger som er gjort skal
kunne fremlegges skriftlig.

Rapportering Utslipp og andre uønskede miljøhendelser skal registreres og
rapporteres i prosjektets avvikssystem
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086 Rutiner for Substitusjonsplikt

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Verksmester er ansvarlig for at virksomheten vurderer om det finnes alternativer som
medfører mindre risiko. Alle brukere av kjemikalier og løsemidler plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at bedriften følger substitusjonsplikten av Produktkontrolloven §3a. 

Rutinen er bygget opp etter veilederen fra SFT 1715/2000.

• Skaffe informasjon om det eksisterende produktet. 
• Finne ut om produktet har egenskaper som kan skade helse eller miljøet?
• Identifisere eksponering av produktet.

• Gjør en prioritering utifra de funnen som har frem kommet.
• Finn ut om det finnes alternativer som kan brukes.
• Utfordre leverandører på at vi alltid ønskjer forslag til mest miljøvennlege produkt og

løysing.
• Finn ut om det er risikoer ved alternativene.
• Sammenlign risikoene for det eksisternede produktet og alternativene.
• Skal vi substituere?

• Finne ut hvilket produkt som medfører minst fare for helse og miljø.
• Vil et å bytte til alternativet medfører urimelige kostnader eller ulemper for oss?

• Jobbe kontinuerlig med substitusjon.
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087 Støy og luftforurensning

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Beskrivelse:
Å gi en oversikt over tiltak som er nødvendige for å forhindre støy og unødvendig forurensing
av luft henhold til krav i Miljøfyrtårn og miljøkriterier for offentlige anskaffelser.

Type

forhold/aktivitet

Tiltak

Generelt Alle konsesjoner for utslipp til jord, vann og luft skal
dokumenteres. 

Hensyn til naboer Anleggsarbeidene skal utføres under hensyn til omgivelsene,
slik at naboer og berørte parter sjeneres minst mulig av støv,
støy og rystelser.
I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til
løpende informasjon til berørte parter i god tid før oppstart
av støyende aktiviteter.

Kjøring Maskinførere og sjåfører som arbeider på prosjektet skal ha
gjennomført kurs i økonomisk kjøring som et tiltak for å
redusere drivstofforbruk og tilhørende utslipp. 
Tomgangskjøring skal unngås.

Støv Det skal være rutiner og tiltak for støvbegrensning i
produksjonen, slik som rengjøring og vanning.
Det skal være rutiner for håndtering av støv på utearealer. 
Det skal gjøres tiltak i tørre perioder for å unngå
støvproblemer fra byggegrop og veier.

Støy Ved gjennomføring skal T-1442 ”Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging” 26.01.2005, kapittel 4
”Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet” benyttes.
Entreprenøren skal sette seg inn i støyforskriftene på stedet
og om nødvendig kontakte ansvarlig lokal myndighet
(kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og/eller
dispensasjoner. Entreprenør skal foreta kontrollmålinger av
støy under arbeidene

Støv- og støymålinger Det skal gjennomføres regelmessige støv- og støymålinger i
henhold til FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 
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088 Opplæringsplan for bruk av arbeidsutstyr

Opplæringsplan for … (sett inn type arbeidsutsyr) … . 

Etter forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

utførelse av arbeid) av 6. desember 2011 nr. 1357 §§ 10-1, 10-2 og 14-3, har bedriften gitt teoretisk og

praktisk undervisning i ovennevnte utstyr.

Teoretisk undervisning

 Det er gjennomført … (sett inn antall timer) … timer teoretisk undervisning hvor følgende er gjennomgått:

1 Bruksanvisningen og spesielt informasjon om:

- Hva utstyret er beregnet brukt til.

- Riktig bruk av utstyret og eventuelt hvordan det ikke skal brukes. 
- Vernetiltak i forbindelse med bruken inkl. personlig verneutstyr dersom påkrevd.

- Arbeidsmetoder som minsker eksponering og risiko for helseskader. 

- Risikovurdering i forhold til maks anbefalt brukstid og i samvirke med annet arbeidsutstyr.

- Ettersyn og vedlikehold av utstyret.

2. Riktig merking. CE-merking og samsvarserklæring eller annet godkjenningsbevis hvis er utstedt.

3. Annet: ………………………...................................................................................................... .

Praktisk undervisning

Det er gjennomført … (sett inn antall timer) … timer praktisk undervisning hvor følgende er gjennomgått:

1. Kontroll og vedlikehold av utstyret før det tas i bruk.
2. Riktig start- og stopp-prosedyrer.

3. Riktig bruk og hvilke spesielle faremomenter som kan oppstå ved bruk. Hvis mulig, vil feil bruk av

utstyret bli demonstrert og hvilke konsekvenser det medfører.

4. Arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og risikoen for helseskader.

5. Ettersyn og vedlikeholdsrutiner iht. bruksanvisning, vedlikeholdsplaner og ut fra erfaring med

utstyret.

6. Hvor og hvordan utstyret skal lagres eller oppbevares etter endt bruk.

7. Annet: ……………………………………………………………………………………… .

Lang praktisk erfaring

Har benyttet arbeidsutstyret i … (sett inn antall år) … år og har god kjennskap til forsvarlig og riktig bruk av

dette. 

Dato/sted: …… ……………………                   

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

     instruktør                                                                                            ansatt 
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091 Rutine for produksjonsstyring knuseverk

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle som er involvert i arbeid ved knuseverket plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at vi vet hva som produseres og hvilken kvalitet som produseres.

Ettersyn av utstyr minimum 4 ganger pr dag, se etter om knuserne trenger å justeres,
inspisere mantler, se etter slitasje osv så ikke kvaliteten på sluttproduktet forringes. Se etter
hull og andre skader på sikteduker slik at det ikke kommer forurensede masser i
sluttproduktet.

Ved dårlig vær må produksjonen stoppes.

En gang pr uke skal det bli tatt prøver og nødvendige tester på sluttproduktet i laboratorium.
Ansvarlig for å ut føre prøver og tester er testansvarlig som er utnevnt av daglig leder.

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Vernefottøy
Vernebriller
Vernehansker
Støvmaske  

Sikkerhetsutstyr:
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092 Lagring av ferdigvare

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle som er involvert i arbeid ved knuseverket plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at vi vet hvor ferdigprodukt er lagret.

Det skal lages et kart over lagerområdet hvor de forskjellige ferdig produktene er lagret. 
Det settes opp skilt foran hver type sluttprodukt.

All ferdig produkt skal lagres slik at det ikke blir forurenset av andre masser, utsettes for
segregering. Viktig at lasteutstyret er rent.

Det er meget viktig at produktet som blir levet til kunde er godt blandet slik at massene er
velgradert. Produktene skal lagres i en maks høyde på 5 meter.

Det er viktig at når en henter ut produkt fra lager at en ikke graver seg ned i grunnen og får
med masser som kan forurense produktet. Husk å blande massene godt før utlevering til
kunde.
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093 Dokumentasjon og inspeksjon av ferdigvare

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle som er involvert i arbeid ved knuseverket plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at det blir ført dokumentasjon på prøver og at inspeksjoner blir utført.

Det skal føres logg for alle prøver som blir utført, loggen skal oppbevares i 10 år i bedriftens
arkiv. Laboratorieansvarlig har ansvar for inspeksjoner, prøvetaking og føring av logg.

Laboratorieansvarlig har ansvaret for å kontrollere prøveutstyr og se til at laboratoriumet
virker som det skal. Det skal utføres kontroll 1 gang pr år med kalibrering av måleutstyr, innen
1. mars hvert år.

Avvik:
Dersom det blir oppdaget at kravene ikke er tilfredstillende, vil det bli iverksatt tiltak for å
rette opp i dette. Dokumentasjon på at tiltak blir iverksatt og hva som blir iverksatt blir
loggført og nye prøver tatt.

Holder ikke produktet den rette standarden, skal produktet produseres på nytt eller overføres
til annet egnet bruk eller merkes og forkastes.

Personlig verneutstyr:
Hjelm
Vernefottøy
Vernebriller
Vernehansker
Støvmaske  

Sikkerhetsutstyr:
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094 Rutine for oppfølging og vedlikehold av sedimenteringsanlegg

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle arbeidstakere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:
Rutinen skal sørge for at sedimentering av vann fra byggegropen blir ivaretatt iht krav.

Daglig tilsyn skal prioriteres - Eks. gå en rundet rundt anlegget og se at alle komonenter virker
som de skal og at det ikke lekker unødig.

1: GENERELT
       a) Sedimenteringsanlegget fungere slik at vann fra byggegrop pumpes opp i tank. Her      
           skal slam fra pumpevannet skille seg ut og renne ned i bunnen av tanken. På denne     
           måten skal anlegget sørge for at slam ikke blir ført inn i overvannsanlegg. 
       b) Personlig verneutstyr som kreves for å utføre kontroll av sedimenteringsanlegget         
           sikkert, skal forefinnes på arbeidssted og benyttes. 

 

2: SEDIMENTERINGSANLEGGET 
       a) Alle tankene skal være iht. den bruk de er satt inn i.
       b) Utplassering, flytting eller annet arbeid med tankene skal skje i hht. avtale med bas på
           anlegget.
       c) Tankene plasseres stødig og sikres mot velting forårsaket av f.eks. ujevn                     
           fyllingshøyde.
       d) Container skal være sikret slik at ikke uvedkommende kan falle oppi tankene der dette 
           er nødvendig.
       e) Kjettinger og løfteredskap skal være kontrollert, sertifisert og merket.  Sertifisering      
           skal foretas hver 12. måned av fagkyndig person.  Sertifikat oppbevares på kontoret    
           med kopi i kjøretøyet.
       f) Bruker kontrollerer daglig utstyret med hensyn til mulige defekter så som                     
          sprekkdannelser og lekkasjer, låsebolter o.l.
       g) Avrenningsvann skal kontolleres for synlige partikler en gang i uken. Dette gjøres ved
å la avrenningsvannet renne over et filter eller en klut. Ved synlige partikler i
avrenningsvannet skal tank tømmes for slam. 
       h) Flere tanker må settes inn dersom vannet ikke blir sedimentert tilstrekkelig. 
       i ) Ved transport av container skal denne være festet/sikret forsvarlig.

4: TØMMING AV SEDIMENTERINGSTANKER 
       a) Ved mye partikler i avrenningsvann, skal tank tømmes. Dette kan gjøres ved å grabbe 
           ut slammet med kranbil, eller tank må hentes kjøretøy som kan hontere løfting av       
           tanken.
       b) Lokk på lukkede containere er sikret mot tilbakefall.
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       c) Kjettinger og løfteredskap skal være kontrollert, sertifisert og merket.  Sertifisering      
           skal foretas hver 12. måned av fagkyndig person.  Sertifikat oppbevares på kontoret    
           med kopi i kjøretøyet.
       d) Slam skal tømmes på godkjent deponi. 

Personlig verneutstyr:
Støvmaske ved behov
Hansker ved behov

Sikkerhetsutstyr:
Ut i fra arbeidets art
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095 Rutine for avstand til maskiner i drift

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle i nærheten av anleggsmaskiner plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for avstand til anleggsmaskiner følges for å unngå skader på
personell og utstyr.

1. Man skal alltid sørge for at man har øyekontakt med maskinfører av en
anleggsmaskin/kjøretøy dersom man beveger seg innfor maskinens/kjøretøyets
sikkerhetssone. 

2. Man kan signalisere med å kaste en stein eller lignedne fremfor anleggsmaskin/kjøretøyet,
eller man må benytte seg av radiosamband dersom man ønsker kontakt med en maskinfører.
Denne regelen gjeldere bare dersom maskin står i en posisjon som gjør at man ikke
øyeblikkelig får øyekontakt men maskinfører. 

3. Man skal aldri gå innenfor maskinens sikkerhetsone dersom man er usikker på om en har
kontakt med maskinfører. 

4. Gå aldri under maskinens sikkerhetsone.

5. Gå aldri under hengende last.

Personlig verneutstyr:
Godkjent synlighetstøy 

Sikkerhetsutstyr:
Ut i fra arbeidets art
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1. Kildesortering avfall

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Formålet med rutinen er å sikre at alt avfall blir behandlet forsvarlig iht norske lover og forskrifter.

Kildesortering skal gjøres på alt som lar seg kildesortere, slik at andel usortert produksjonsavfall blir minst

mulig og avvik unngås. 

Alt avfall skal sorteres i grupper nevnt i tabell under for å redusere mengden av restavfall til et
minimum. Alle containere skal være forskriftsmessig merket.

Klassifisering og sortering:

Avfall Oppsamling Mottaker Gjenvinning (kryss

hvis ja)

Klart og farget glass uten

innhold

Fat/beholder Norsk Gjenvinning x

Lysstoffrør Miljøstasjon - verksted Norsk Gjenvinning x

Papir Samles i miljøesker på

kontoret etc.

Norsk Gjenvinning x

Papp Container - Verksted Norsk Gjenvinning x

Trevirke Container  -Verksted Norsk Gjenvinning x

Impregnert trevirke Container/beholder ved

behov - Prosjekt

Norsk Gjenvinning x

Jern/metall Container - Verksted Norsk Gjenvinning x

Elektronisk (EE) avfall

IT avfall

 Bur eller pallekarm Norsk Gjenvinning x

Folie (myk) plast Stativ med sekk Norsk Gjenvinning x

Kanner av hard plast Vurderes fortløpende Norsk Gjenvinning x

Bildekk Beholder/container -

Retur ordning

Norsk Gjenvinning x

Gummi Leveres ved behov

(skytematter.)

Franzefoss

gjenvinning

x

Husholdningsavfall Transparente sekker Norsk Gjenvinning x

Ildsfarlig avfall Røde metallbeholdere

merket ”ildsfarlig avfall”

Norsk Gjenvinning x

Farlig avfall (f eks

kjemikalier, oljefilter) 

Miljøstasjon - verksted Norsk Gjenvinning x

Sensitivt materiale til

destruksjon

Makulering - papir/papp

container

Norsk Gjenvinning x

Tomme spraybokser Miljøstasjon - verksted Norsk Gjenvinning x

Batterier Miljøstasjon - verksted Norsk Gjenvinning x
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Avfall Oppsamling Mottaker Gjenvinning (kryss

hvis ja)

Bilbatterier Miljøstasjon - verksted Excide Ja - pant

Restavfall Container Norsk Gjenvinning

Sortering:

Husholdningsavfall

Her skal det benyttes transparente plastsekker. 

Ildsfarlig avfall

Ildsfarlig avfall eller avfall som er å betrakte som ildsfarlig skal kastes i røde metallbeholdere merket

”ILDSFARLIG AVFALL”. Ildsfarlig avfall er for eksempel kluter, filler, papir og lignende som har vært i

kontakt med ildsfarlige væsker. 

Farlig avfall

Avdelinger som har farlig avfall er ansvarlig for oppbevaring, transport og behandling av avfallet inntil det

er levert. Det er avdelingens ansvar å sørge for at personlig verneutstyr er tilgjengelig, og den enkeltes

ansvar at dette brukes.

All transport av farlig avfall, også intern transport, skal være ADR-klassifisert.

Spraybokser

Tomme spraybokser samles i fat på miljøstasjonene. Spraybokser med innhold behandles iht.

sikkerhetsdatablad.

Batterier/bilbatterier

Returpliktige batterier samles inn på miljøstasjonene. 

Malingsspann

Tomme malingsspann med størknet maling går inn under definisjonen ”farlig avfall”. Dersom all maling er

skrapt vekk kan spannet kastes som restavfall.

EE/IKT avfall

Eksempler:

Frysere, kjøleskap, datautstyr, tv, røykvarslere, komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg,

kaffemaskiner, brødristere, radioer, lamper, lysarmatur, laboratorieutstyr, elektriske ledere, optiske

fiberkabler eller kabler og ledninger av lignende art.

Anlegg/prosjekter

På anlegg skal avfallsplan til hvert enkelt prosjekt følges. Kildesortering skal tilstrebes.

Ved bygge/riveprosjekter skal det på forhånd utarbeides avfallsplan for områder > 100m2 og ellers ved

behov.

Inspeksjon/kontroll av avfallscontainere, beholdere og miljøstasjoner

Avfallshåndtering er et sjekkpunkt på vernerunder. Funn fra inspeksjoner skal følges opp og lukkes.
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Tomme brukte beholdere/containere må ikke tas i bruk til annet formål enn hva de tidligere er brukt til.

Brukte beholdere/containere må heller ikke gis bort til ansatte eller andre. Slike skal leveres

avfallsleverandør/-mottak.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal benyttes etter behov i forhold til hva slags avfall som håndteres. Benytt

Sikkerhetsdatablad eller SJA for identifisering av behov.
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1. Rutine for ADR-transport og transport av farlig gods

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for transport av farlig gods følges for å unngå skader på personell, utstyr og

miljø. 

ADR: Transport av farlig gods på veg

Farlig gods:

Gods klassifisert som farlig i henhold til ADR/RID, og inndeles i følgende klasser:

Klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander 

Klasse 2 Gasser 

Klasse 3 Brannfarlige væsker 

Klasse 4.1 Brannfarlige, faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste eksplosivstoffer som er gjort følsomme 

Klasse 4.2 Selvantennende stoffer 

Klasse 4.3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann 

Klasse 5.1 Oksiderende stoffer 

Klasse 5.2 Organiske peroksider 

Klasse 6.1 Giftige stoffer 

Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer 

Klasse 7 Radioaktivt materiale 

Klasse 8 Etsende stoffer 

Klasse 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.

Fremgangsmåte:

Transport:

• Enhver som transporterer farlig gods plikter å følge «forskrift om transport av farlig gods».

• Røyking, bruk av ild og åpen flamme er forbudt på kjøretøyer som transporterer gjenstander av

klasse 1.

• Alle personer med arbeidsoppgaver som angår veitransport av farlig gods skal ha gjennomført

nødvendig opplæring og alle førere skal ha gyldig kompetansebevis for ADR transport.

• Samlasting av sprengstoff (forenlighetsgruppe D) og tennere (forenlighetsgruppe B) kan

transporteres på samme transportenhet; bil og henger, men må plasseres i hver sin enhet.

Plassering i samme kjøretøy er ikke tillatt.

Oppbevaring og merking:

• Farlig gods skal være merket slik at de farlige egenskapene tydelig fremkommer.

• Farlig gods skal være emballert på sikker måte slik at ikke lekkasjer eller annen farlig situasjon

oppstår.

• Utstyr og materiell som benyttes til transport av farlig gods skal være i slik stand at transporten

kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.

• Kjøretøyet skal også merkes for ADR-transport.
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Tiltak ved ulykker:

• Sett på bremsene, stopp motoren og slå av strømmen fra batteriet ved hjelp av

hovedstrømbryteren hvis en slik finnes.

• Unngå tennkilder og spesielt røyking, ikke slå på elektrisk utstyr.

• Varsle relevante nødetater, brann 110, politi 112, ambulanse 113.

• Benytt varselvest og sett ut varselsignaler.

• Ha transportdokumenter lett tilgjengelig.

• Ikke gå i eller berør utlekkede stoffer.

• Oljeabsorberende produkter skal være tilgjengelig.

• Bruk brannslukkerne til å slukke mindre branner.

• Gå vekk fra ulykkesstedet og stans forbigående trafikk ved behov.

Se også rutine for varsling av akutt forurensning.

Personlig verneutstyr:

Hansker

Varselvest

Sikkerhetsutstyr:

ADR merking

Varselsignal

Slokkeutstyr

Oljeabsorberende produkter
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1. Rutine for arbeid i eller ved trafikkert vei

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for arbeid i eller ved trafikkert vei følges for å unngå skader på personell og

utstyr.

Fremgangsmåte:

• Personell som utarbeider søknader og skiltplaner skal ha nødvendig opplæring og

arbeidsvarslingskurs 2.

• Alle som utfører arbeid på offentlige veier skal ha nødvendig opplæring og arbeidsvarslingskurs 1.

• Personell med ansvar for varsling skal sørge for at varsling iht. godkjent skiltplan settes opp før

oppstart.

• Arbeidsbeskrivelse og risikovurdering skal utarbeides før oppstart.

• Godkjent arbeidsbekledning med reflekser og signalfarge skal benyttes.

• Blinkende lys skal brukes ved behov for forsterket varsling.

• Trafikkdirigering skal jevnlig vurderes. Personell som gjennomfører dette skal ha

arbeidsvarslingskurs 3.

• Myke trafikanter skal holdes utenfor arbeidsområdet.

Personlig verneutstyr:

Godkjent bekledning med refleks og signalfarge

Sikkerhetsutstyr:

Skilt ved behov

Varslingslys ved behov

Sperreutstyr ved behov

Kommunikasjonsutstyr ved behov
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1. Rutine for arbeid i grøft

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for arbeid i grøft følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

• Sørg alltid for at grøften er sikret før arbeidet påbegynnes.

• Arbeidet avbrytes hvis grøften ikke er forskriftsmessig sikret.

• Sørg alltid for god kontakt med maskinfører, visuell eller annen kommunikasjon.

• Grøfter dypere enn 1 meter skal være sikret med en eller flere rømningsveier.

• Hjelm og vernefottøy skal alltid benyttes ved arbeid i grøft.

Personlig verneutstyr:

Hjelm

Vernefottøy

Godkjent bekledning

Sikkerhetsutstyr:

Stige eller annen rømningsvei

Kommunikasjonsutstyr ved behov



Sartor Maskin AS
Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0
System utarbeidet: 14.03.2013
HMS revidert: 23.06.2020
KS revidert: 23.06.2020
Utgave nr.: 05
Utskriftsdato: 25.08.2020
Godkjent dato: 23.06.2020

Prosjektnavn: Leveringsadr.:

Sign. ansvarlig: Gnr./Bnr.   ,  

Sign.dato: Kommune

Side 1 av 1

1. Rutine for arbeid i høyden / Fjell

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av utstyr som medfører arbeid i høyden/ fjell plikter å følge lærebok 
Arbeid i tau fra AAK Safety.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler ved arbeid i høyden/ fjell følges for å unngå skader på personell og
utstyr.

1. OPPLÆRING:
Ingen skal klatre i fjell, før de har fått nødvendig sikkerhetsopplæring. Den som skal ta
imot utstyr i fjell, skal også ha opplæring i dette. Den kan gis av erfarent personell i
egen virksomhet, eller andre som har dette som spesielt fagområde. Denne
opplæringen skal dokumenteres.

2. PERSONLIG VERNEUTSTYR:
Verneutstyr skal alltid benyttes.

3. KONTROLL AV KLATREUTSTYR / FALLSIKRINGSUTSTYRET:
Bruk bare sertifisert utstyr, se etter slitasje/feil.

4. KLATRING I FJELL:
Når du klatre, må du alltid bevege deg kontrollert.

5. ARBEID I FJELL:
Ved arbeid må du sørge for at du står godt, bruk sikkerhetsutstyr (tau), og regulere
tauet slik at du får en god arbeidsstilling.
Vær oppmerksom på at utstyr og verktøy kan falle ned. Ingen uvedkommende skal
derfor oppholde seg under når utstyr løfter opp og når det jobbes.

6. BRUK AV KRAN / HELIKOPTER:
Planlegg arbeidsoppgavene nøye samme og utføre SJA.
Kontroller nøye lasset som skal løftes, alt må festes godt.
Sjekk også området der helikopteret skal komme inn.

7. SIKKERHETSUTSTYR:
Ut i fra arbeidets art.
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1. Rutine for arbeid i høyden, bruk av stillas og lift

Ansvarlig: 

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Stillasansvarlig er ansvarlig for at stillaset er i forskriftsmessig stand og er den eneste som skal

montere/endre/demontere et stillas.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Arbeid i høyden skal gjennomføres med forskriftsmessige hjelpemidler, fortrinnsvis stillas. Stige kan

benyttes, men ikke som permanent arbeidsstasjon.

Tiltak:

• Alle åpninger/utsparinger i gulv skal være tildekket eller sikret med rekkverk.

• Tildekkingen skal være tydelig merket og dimensjonert for aktiviteten i området.

• Sikringstiltak skal hindre fall av personer, løse gjenstander og velte/snublefare.

• Det er strengt forbudt å fjerne sikringstiltaket uten å iverksette nye tiltak. Den som fjerner en

sikring har ansvaret for å iverksette nye.

• Vi skal bestrebe og benytte fallforhindrende utstyr som ekstra barrierer ved store høyder.

• Utover dette brukes kun fallsikringsutstyr ved kortvarige arbeid når andre sikringstiltak ikke er

mulig.

Fremgangsmåte:

Stige:

• Stige skal være stødig under bruk og plasseres på jevnt underlag.

• Stigen skal sikres mot utglidning.

• Bruker skal ha et sikkert grep og stå støtt.

• Stiger som brukes til adkomst til tak, avsats o.l. skal rage minimum 1,0 meter over dette og sikres i

toppen. 

• Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler, må brukes slik at delene ikke forskyves i

forhold til hverandre. 

 

Lift:

• Bruker skal ha gjennomført dokumentert opplæring før bruk av utstyret.

• Kontroller alltid at underlaget er bæredyktig.

• Lift skal stå i vater før den benyttes.

• Operatør av lift har ansvar for daglig inspeksjon og kontroll av lift før bruk.

• Ved bruk av lift i områder hvor det beveger seg annet personell skal arbeidsområdet avsperres og

merkes.

• Vektbegrensninger skal aldri overskrides.

• Vær varsom ved arbeid i nærheten av spenningsførende ledninger.

• Sikkerhetssele bør alltid benyttes og være koplet til plattformen mens arbeidet pågår.

• Det er ikke tillatt å klatre på plattformen.
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Stillas:

• Arbeidsgiver skal sørge for at bruker av stillas har fått nødvendig dokumentert opplæring i bruk av

aktuelt stillas. 

• Stillaset skal være merket med stillasskilt når det er åpnet for bruk. 

• Skiltet viser stillasets tillatte belastningsklasse, hvem som er ansvarlig for stillaset og når det sist

ble kontrollert.

• Bruker skal også ha et overblikk på viktige elementer i stillaset, som stabilitet og utglidning samt

stillasets konstruksjon for å sikre at det er forsvarlig å bruke.

• Stillaset skal til enhver tid holdes ryddig slik at det ikke er fare for fallende gjenstander.

• Godkjente atkomster skal benyttes. 

• Det er ikke tillatt å klatre på utsiden av stillaset.

• Luker skal holdes lukket hvis det er adkomster inne i stillaset.

Rullestillas:

• Rullestillas skal kontrolleres for riktig montasje og at det har fast, rett underlag før bruk. 

• Hjulene skal alltid være låst under bruk.

• Det er ikke tillatt å oppholde seg på stillaset ved flytting. Løse gjenstander fjernes eller sikres.

• Bruker av rullestillas skal følge produsentens bruksveiledning.

Personlig verneutstyr:

Hjelm ved behov

Hansker

Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:

Sikkerhetssele ved behov

Fallsikringsutstyr ved behov
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1. Rutine for arbeid i kum

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle arbeidstakere skal sørge for at rutinen følges.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for ulike typer arbeid i kum følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

• Ved arbeider i vei skal området sikres mot omgivelsene. Ev. bil med varselblink plasseres foran kum.

• Sørg alltid for at det er en ekstra person tilstede på utsiden ved arbeid nede i kum.

• Dersom det er åpen kloakk i kummen skal det luftes tilstrekkelig med åpent kumlokk før arbeidet

starter. Bruk friskluftsutstyr ved behov.

• Ved ekstra dype kummer skal det tilføres friskluft og sikres med sele.

• Ved arbeid i kum med åpen kloakk skal man opp av kummen umiddelbart dersom man kjenner

prikking eller nummenhet.

Personlig verneutstyr:

Vernefottøy

Maske

Hansker 

Arbeidsbekledning/engangsbekledning ved behov

Sikkerhetsutstyr:

Sikkerhetssele ved behov

Friskluftsutstyr ved behov
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1. Rutine for arbeid med og bruk av løfteinnretninger

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle førere har ansvar for egen løfteinnretning.

Alle arbeidstakere har ansvar for å følge denne rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler følges for å unngå skader på personell og utstyr. 

Med løfteinnretning menes kran, kranbil, truck, jekk ol.

Fremgangsmåte:

• Det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring for minikraner med løftekapasitet tom 2 tm.

• Det kreves sertifisert sikkerhetsopplæring for mobilkraner med større løftekapasitet enn 2 tm.

• Riktige løfteutstyr skal brukes til hver enkelt jobb. Kontroller at disse tåler belastningen og omfanget av

det som skal løftes.

• Løfteutstyret skal være kontrollert og godkjent etter krav om jevnlig kontroll. 

• Løfteutstyr som krever det skal være sertifisert og årlig kontrollert av sertifiseringsorgan.

• Utstyret skal kontrolleres jevnlig og før bruk for å avdekke eventuelle skader. 

• Sørg alltid for at løfteinnretningen er stabil før arbeidet påbegynnes.

• Sørg alltid for at det er opprettet god kontakt, visuell eller via radio, med mottaker.

• Sørg alltid for at det ikke er fare for utglidning eller tap av materiellet som løftes.

• Kranfører må vurdere om arbeidsområdet for hengende last skal være sperret med sperrebånd. 

• Det skal aldri forekomme folk under hengende last.

• Dersom personell må oppholde seg under hengende last for å utføre arbeidet, må god og klar

kommunikasjon opprettes med fører. 

• Fører har myndighet til å avbryte dersom løft anses som uforsvarlig.

Personlig verneutstyr:

Hjelm

Vernefottøy

Hansker

Sikkerhetsutstyr:

Sperrebånd

Utstyr for signalgiving ved behov

Kommunikasjonsutstyr ved behov

Føringstau/wire

Sperremateriell
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1. Rutine for arbeid som medfører mekaniske vibrasjoner

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Her menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og arm.

Ved vår virksomhet kan den vibrerende gjenstanden for eksempel være slipemaskiner, motorsag, drill,

meiselmaskiner o.l.  

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken grad arbeidsutstyret utsetter arbeidstakerne for

vibrasjoner. I tillegg skal det tilbys helseundersøkelse til arbeidstakere som utsettes for vibrasjoner som

overskrider tiltaksverdiene.

I forskrift om tiltaks- og grenseverdier angis tiltaksverdi for vibrasjoner til 2,5 m/s2 og grenseverdi 5,0 m/s2

(A(8)).

Fremgangsmåte:

• Bruk lavvibrerende arbeidsutstyr.

• Redusere eksponeringstid.

• Det skal alltid vurderes alternative arbeidsmetoder og/eller verktøy.

• Unngå å bruke mer kraft enn nødvendig.

• Benytte vibrasjonsdempende hansker.

Sørg også for at arbeidsutstyr er vedlikeholdt for å unngå forsterkning av vibrasjonene.

Personlig verneutstyr:

Hansker

Hørselvern ved behov

Sikkerhetsutstyr:
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1. Rutine for arbeid som medfører rystelser i grunn

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sørge for at regler ved arbeider med rystelsesbelastning følges for å unngå skader på

personell og omgivelsene.

Med rystelsesbelastning menes arbeid som peling, spunting, komprimering, graving, pigging og sprengning.

Fremgangsmåte: 

• Daglig leder er ansvarlig for at nødvendig kartlegging for fastsettelse av grenseverdier er gjennomført.

• Bruker av denne type utstyr er ansvarlig for å informere andre arbeidstakere og naboer ved arbeid

med rystelsesbelastninger.

• Alle involverte i arbeider med rystelsesbelastning skal passe på sin egen sikkerhet og vise hensyn til

andre i nærheten.

• Det skal gjøres tiltak for å redusere rystelsesbelastninger på mennesker og omgivelser.

• Det skal vurderes alternativer til utstyr og metode, tidsrom og behov for å varsle omgivelsene.

• Befaring, bevisopptak og målinger skal vurderes hvis fare for skade på omkringliggende bygninger.

Personlig verneutstyr:

Hansker

Hørselvern ved behov

Sikkerhetsutstyr:

Rystelsesmålere
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1. Rutine for avdekking av kulturminner

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at det i forkant av ethvert tiltak at det er innhentet dokumentasjon fra

byggherre/tiltakashaver at det er avklart at terrenginngrepet ikke er i strid med naturverdier eller

kulturminner på stedet.

Alle arbeider skal stanses øyeblikkelig dersom det er mistanke om naturverdier/kulturminner som ikke er

rapportert inn.

Prosjekt-/anleggsleder skal sørge for nødvendig grunnundersøkelser og tiltak.

Fremgangsmåte:

• Prosjekt-/Anleggsleder skal i forkant av oppstart med grunnarbeid avklare med tiltakshaver om det

kan være risiko for naturverdier/kulturminner i grunnen.

• Der det avdekkes funn av naturverdier/kulturminner, eller det mistenkes at det er, skal det meldes

inn til byggherren/tiltakshaver for ytterligere undersøkelser/tiltak. 

• Arbeidene skal ikke starte opp igjen før det er gitt en tilbakemelding fra byggherren/tiltakshaver

Personlig verneutstyr:

Godkjente vernemaske

Hansker

Vernefotøy

Sikkerhetsutstyr:

Sperrebånd ved behov 
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1. Rutine for avfall- og miljøhåndtering

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle arbeidstakere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:

Generelt

• Det skal jobbes aktivt for at vår virksomhet er ledende innen avfall- og miljøhåndtering.

• Vi skal være oppdatert iht. relevante lover og forskrifter innenfor HMS.

• Mål for helse, miljø og sikkerhet skal være fastsatt.

• HMS-datablader skal være tilgjengelig og stoffkartotek opprettet.

• Vi skal ha fokus på planlegging og utførelse av ulike arbeidsoperasjoner.

Arbeidsmiljø

• Vi skal være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift. 

• Tilstrekkelig med verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig.

• Det anbefales at det til enhver tid er et passende antall ansatte som har fått nødvendig opplæring i

førstehjelpskunnskap. 

• Det skal være rutiner for regelmessig vedlikehold av verktøy og utstyr. 

• Det skal gjennomføres vernerunder for å påse at HMS forhold blir fulgt.

• Anleggsbrakker skal være i henhold til krav som renhold, sanitær, dusj, plass etc.

Innkjøp og materialbruk

• Miljødeklarerte og miljømerkede byggevarer bør etterspørres ved innkjøp. 

• Vi skal begrense bruken av kobberimpregnert trevirke. 

• Det skal sørges for at det brukes materialer og ventilasjonsløsninger som gir godt inneklima samt

at det brukes materialer med lang holdbarhet og som kan gjenvinnes, brukes på nytt.

• Det skal sørges for at bygget får en miljøvennlig energibærer og et lavt energiforbruk.

Energi

• Vi skal bidra til at egne kontor og lagerbygg bruker så lite energi som mulig.

• Vi skal i størst mulig grad benytte energieffektive maskiner.

• Vi skal begrense unødig strømforbruk på byggeplass.

• Vi skal påvirke oppdragsgiver til å velge energieffektive løsninger. 

Transport

• Transport av materialer må skje mest mulig direkte fra leverandør til byggeplass - til rett tid og rett

sted.

• Det skal vurderes løsninger for å hindre unødig tjenestereising.

• Planlegging skal gi færrest mulig omlastninger i forbindelse av transport av masse. 

• Masser skal bare kunne transporteres ut fra byggetomt dersom det ikke kan finnes anvendelse på

tomten. 
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Avfall

Avfallsreduksjon: 

• Det skal vurderes løsninger for design som gjør byggkonstruksjoner lette å demontere med tanke

på senere gjenbruk. 

• Bedriften skal sammen med arkitekt og rådgivere medvirke til bruk av mest mulig prefabrikkerte

deler og ferdigkappede materialer. 

• Systemforskaling skal prioriteres, og de ansatte skal bidra til å redusere svinn og kapp. 

• Returordninger for kapp og rester av byggematerialer skal benyttes (isolasjon, gips etc.). 

Avfallshåndtering: 

• Vi skal ha et kildesorteringssystem internt i bedriften.

• Vi skal bidra til at det lages avfallsplan iht. TEK17:

Nybygg over 300 m2 bruksareal.

Rivnings- eller rehabiliterings-prosjekt på over 100 m2 bruksareal.

Konstruksjoner/anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall. 

• Det skal etableres kildesortering på byggeplass, hovedentreprenør er ansvarlig. 

• Vi skal bidra til sortering av avfall.

• Vi skal bidra til at PCB-holdige isolerglass fraktes til godkjent mottak som farlig avfall. 

• Vi skal bidra til at PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur leveres som EE-avfall. 

• Når bygg som har PCB i mur, mørtel, maling, fuger og lignende skal rehabiliteres eller rives, må det

tas hensyn til at dette avfallet skal håndteres forsvarlig. 

• Rester av trykkimpregnerte materialer skal aldri brennes, men leveres separat til kommunale

avfallsanlegg, eller leveres til godkjent mottaker av farlig avfall. 

Utslipp til vann

• Vi skal i størst mulig grad benytte vaskemidler som er miljømerket (Svanen, EU-Blomsten, Bra

miljöval, eller tilsvarende). 

Estetikk

• Vi skal benytte mest mulig stedlige masser og bevare mest mulig opprinnelig vegetasjon. 

• Det skal være ryddig på byggeplassen.

• Virksomhetens lokaler og eventuelle uteområder skal holdes ryddige og rene.
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1. Rutine for bruk av betong- og tvangsblander

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av betongblander og tvangsblander følges for å unngå skader på

personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

Betongblander:

• Betongblanderen skal stå på stødig underlag når den benyttes.

• Det skal ikke føres gjenstander inn i blanderen mens blanderen er i bruk.

• Trekk ut strømtilførsel etter bruk og sørg for å skrape og rengjøre maskinen godt.

• Smøring skjer ved behov.

Tvangsblander:

• Tvangsblanderen skal stå på stødig underlag når den benyttes.

• Gitter skal være på plass.

• Det skal ikke føres gjenstander inn gjennom gitteret mens blanderen er i bruk.

• Trekk ut strømtilførsel etter bruk og sørg for å skrape og rengjøre maskinen godt.

Våt sement kan gi etseskader på huden, så legg opp arbeidet slik at det blir minst mulig tilsøling av

arbeidsklær og hud.

Skyll bort mørtel/betong med rent vann.

Personlig verneutstyr:

Vernebriller 

Hørselvern 

Hansker 

Støvmaske 

Sikkerhetsutstyr:

Gitter skal være påmontert ved bruk av tvangsblander

Vann til skylling og vasking
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1. Rutine for bruk av boltepistol

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av boltepistol følges for å unngå skader på personell og utstyr. 

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før bruk. 

• Sørg for at avtrekkeren er sikret mot utilsiktet avfyring.

• Boltepistol skal ikke brukes uten splintvern.

• Sørg for godt grep og god kontroll under avfyring.

• Området rundt og underlaget skal bedømmes før arbeidet settes i gang.

• Bruk alltid ammunisjon som er tilpasset det materialet som skal benyttes.

• Nødvendige skilter skal henges opp for å informere andre om at bruk av boltepistol pågår.

• Det skal aldri skytes to skudd på samme bolt.

Boltepistolen skal være CE-merket og ettersyn gjennomføres minst én gang i året.

Under pauser og når pistolen ikke brukes, skal den være innelåst i oppbevaringskasse.

Personlig verneutstyr:

Vernebriller / visir

Hørselvern 

Hjelm

Sikkerhetsutstyr:

Splintvern

Varselskilt ved behov
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1. Rutine for bruk av gjerdesag

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av gjerdesag følges for å unngå skader på personell og utstyr. 

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før bruk.

• Både arbeidsgiver og arbeidstaker må forsikre at verne- og sikkerhetsutstyr er riktig påsatt, korrekt

justert og vedlikeholdt.

• Reparasjoner og vedlikehold må kun utføres av en kompetent person.

• Spaltekniv og skjerm skal alltid være påmontert.

• Skyveredskap skal alltid være tilgjengelig.

• Sagen skal aldri benyttes hvis nødstopp ikke fungerer.

• Ved innvendig bruk skal sponavtrekk benyttes.

• Kapp og materialer rundt sagen skal ryddes etter bruk.

• Sag skal rengjøres etter endt arbeidsdag.

• Koble fra strøm ved arbeidsdagens slutt. Lås ved behov.

Personlig verneutstyr:

Hørselvern

Vernebriller

Støvmaske anbefales 

Sikkerhetsutstyr:

Skyveredskap
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1. Rutine for bruk av gravemaskin

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av gravemaskin følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

• Maskinfører skal ha godkjent kompetanse/opplæring/førerkort for å kunne føre maskinen.

• Det er krav til sertifisert opplæring ved masseforflyttingsmaskiner over 15 kW eller 20,4 hk.

• Bruk ikke telefon når du kjører eller arbeider med maskinen.

• Maskinfører skal ha god oversikt over arbeidsområdet og være oppmerksom.

• Bruker plikter å varsle daglig leder om feil eller mangler og risikable forhold.

• Bruk sikkerhetsbelte.

• Planlegg kjøringen og organiser arbeidsplassen slik at rygging unngås i størst mulig grad. Bruk

hjelpemann om nødvendig. 

• Arbeidsområdet rundt gravemaskinen skal sperres/skiltes/varsles mot at andre beveger seg for

nær. 

• Ved arbeid i eller ved vei skal regelverk for dette følges, som skiltplan, trafikkdirigering mv. 

• Arbeidsgiver må sørge for nødvendig arbeidsvarslingskurs for arbeid ved og på offentlig vei.

• Oljeabsorberende produkter skal være tilgjengelig.

Instruksjonsbok for maskin skal være tilgjengelig.

Maskinens vedlikeholdsinstruks skal følges.

Personlig verneutstyr:

Vernefottøy

Godkjent bekledning

Sikkerhetsutstyr:

Sikkerhetsbelte

Oljeabsorberende produkter
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1. Rutine for bruk av kjemikalier og løsemidler

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen blir etablert og at forholda blir lagt til rette for etterleving.

Verksmester er ansvarleg for innkjøp, lagring, risikovurdering og substitusjonsvurdering

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at selskapet har gjort risiko- og substitusjonsvurdering av alle kjemikalier som brukast. 

Viidare sikkerhetsregler for bruk av kjemikalier og løsemidler følges for å unngå skader på utstyr og

personell og ytre miljø.

Fremgangsmåte:

• Alle produkt skal registrerast i "Product Exchange" som er selskapets system for stoffkartotek og

det skal her gjennomførast og dokumenterast risiko- og substitusjonsvurdering.   

• HMS datablad/sikkerhetsdatablad skal foreligge i "Product Exchange" for alle produkter som

inneholder kjemisk eller annen helsefare.

• Tilgang til Product Exchange for alle tilsette og andre aktørar blir sikra med oppslag med QR kode

som kan lesast med mobiltelefon.    Dette skal vere etablert på verkstad og alle selskapets prosjekt.

• Kjemikalier og løsemidler skal håndteres og oppbevares forsvarlig for å unngå helseskader, brann

og andre ulykker. 

• Arbeidsutstyr som benyttes ved håndtering av kjemikalier skal vedlikeholdes og rengjøres.

• Bruker skal sette seg inn i og gjennomføre de tiltak som står oppgitt i sikkerhetsdatablad, samt

bruke det verneutstyr som er oppført.

• Ved bruk av maskiner og utstyr hvor lekkasjer kan oppstå, skal oljeabsorberende produkter være

tilgjengelig.

• Arbeidsgiver skal sørge for at beholdere og emballasje som brukes for oppbevaring av farlige

kjemikalier er merket forsvarlig. 

• Kjemikalier og tilhørende emballasje skal lagres, fraktes og deponeres iht. datablad.

Personlig verneutstyr:

I henhold til gjeldende sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsutstyr:

I henhold til gjeldende sikkerhetsdatablad
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1. Rutine for bruk av lift

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle som er involvert i bruk av lift plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for bruk av lift følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Bruker skal ha gjennomført godkjent opplæring før bruk av utstyret.
Bruker skal kontrollere lift før / etter bruk, benyttes skjema på SmartDok 
(diesel, skader). 

Kontroller alltid at underlaget er bæredyktig.
Ved tvil skal underlagsplater benyttes for å fordele vekten.
Oppsetting av lift skal etterkontrollers hver dag.
Ved oppstilling av lift i områder hvor det beveger seg annet personell skal arbeidsområdet
avsperres og merkes.
Vektbegrensninger skal aldri overskride.
Vær varsom ved arbeid i nærheten av spenningsførende ledninger.
Sikkerhetssele skal alltid benyttes og være koplet til plattformen mens arbeidet pågår.
Det er ikke tillatt å klatre ut fra plattformen. (fallsikringsutstyr).

Personlig verneutstyr:
Verneutstyr skal benyttes.

Sikkerhetsutstyr:
Fallsikringsutstyr (seler).
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1. Rutine for bruk av motorkjedesag og elektrisk kjedesag

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av kjedesag følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

• Alle ansatte skal ha dokumentert opplæring i bruk av kjedesag.

• Kjedesag med forbrenningsmotor skal ikke startes eller kjøres i hus uten tilstrekkelig

ventilasjon/avsug.

• Ved start av motor skal sagen holdes fast, om mulig mot bakken eller annet stødig underlag.

• Kontroller at kjedet løper fritt.

• Ikke benytt sagen hvis kjedet roterer når sagen går på tomgang.

• Ha alltid god balanse og godt grep når sagen benyttes.

• Strøm frakobles, motor slåes av ved lengre tids «parkering».

Personlig verneutstyr:

Godkjent arbeidsbekledning 

Vernebriller/visir

Hørselvern

Vernefottøy

Hjelm ved behov

Støvmaske ved behov

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art
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1. Rutine for bruk av personlig verneutstyr

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at alle arbeidstakere er gjort kjent med utlevert personlig verneutstyr samt at tiltak

beskrevet i øvrige HMS rutiner følges for å unngå skader på personell, utstyr og omgivelsene.

Verneombud skal følge opp bruk av personlig verneutstyr ved gjennomføring av vernerunder.

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får utlevert relevant personlig verneutstyr samt får

gjennomgått nødvendig opplæring i bruk av det. 

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig sikkerhetsutstyr samt opplæring.

• All opplæringen skal dokumenteres.

• Personlig verneutstyr skal alltid benyttes der det ikke er mulig å beskytte seg på annen måte.

• Vernefottøy skal alltid benyttes på bygge- eller anleggsplass.

I prosjekter er det alltid strengeste krav til personlig verneutstyr som er gjeldende.

Arbeidstaker plikter å bruke påbudt verneutstyr og følge beskrivelser i bedriftens HMS-rutiner.

Personlig verneutstyr:

Hjelm

Vernefottøy

Hørselvern

Arbeidsbekledning

Synlighetstøy

Vernemasker/ støvmasker

Hansker

Sikkerhetsutstyr:

Fallsikringsutstyr 

Skilt, varslingsutstyr, sperrebånd, kommunikasjonsutstyr 
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1. Rutine for bruk av spikerpistol

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av spikerpistol følges for å unngå skader på personell og utstyr. 

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før bruk.

• Sørg for at pistolen aldri rettes mot personer.

• Stå alltid på et stødig underlag ved bruk av pistolen.

• Sørg for at det ikke er fare for å trykke på avtrekker når pistolen legges til side.

• Koble alltid fra trykkluft før rengjøring, justering eller vedlikehold og ved lengre pauser.

• Sørg for at det benyttes kun riktig spiker og dimensjoner som pistolen er laget for.

• Vær klar over faren med rikosjett, ta nødvendige forhåndsregler.

Personlig verneutstyr:

Vernebriller 

Hørselvern 

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art
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1. Rutine for bruk av sprengstoff

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at sikkerhetsregler for bruk av sprengstoff følges.

For å kunne bruke sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål må bruker være godkjent av

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller den DSB bemyndiger. 

For å utføre og ha ansvar for sprengningsarbeid må bruker ha gyldig sprengningssertifikat. Fra 1. juli 2018

må det i tillegg være minimum en bergspregningsleder fulltidsansatt. 

Det er ikke tillatt å utføre annet sprengningsarbeid enn det som er angitt på sertifikatet. 

Sprengningssertifikatet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Fremgangsmåte:

• Bruker er alltid ansvarlig for tilrettelegging og forberedelse til sprengningsarbeidene samt

sikkerhet for omgivelsene.

• Blastmanger brukes ved spreningsarbeider til:

• Sprengingsplan skal alltid utarbeides.

• Salveplan skal alltid utarbeides.

• Risikovurdering skal alltid utarbeides.

• Godkjent bruker skal alltid være til stede når ladning og sprengning pågår, samt sørge for at

området er sikret og omgivelsene varslet.

• Oppbevaringssted for sprengstoff skal være godkjent.

• Transport av sprengstoff skal utføres med ADR-godkjent kjøretøy samt med sjåfør som er godkjent

for dette.

• Etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver skal skadestedet ikke ryddes før det er avtalt med

politiet.

• Tyveri og svinn av eksplosiver skal meldes til lokalt politi, som igjen skal varsle Kripos.

Personlig verneutstyr:

Hørselvern

Støvmaske ved behov

Hansker

Vernebriller

Hjelm

Vernefotøy

Sikkerhetsutstyr:

Sperremateriell 

Sirene/varslingsutstyr
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1. Rutine for bruk av vinkelsliper og vinkelkutter

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av vinkelsliper og vinkelkutter følges for å unngå skader på personell og

utstyr og at krav for varme arbeider ivaretas.

Bruker skal inneha sertifikat for utførelse av varme arbeider når oppgaven utføres på midlertidig

arbeidsplass. Basiskurs må gjennomgås hvert 5 år ved fornyelse av sertifikat.

Fremgangsmåte:

• Kontroller at vinkelsliperen er uten feil og mangler før bruk.

• Sørg for at skiven (kutteskive eller slipeskive) er godt fastspent, husk å stramme mutteren godt.

• Påse at det ikke er brennbart materiale i området rundt bruksstedet.

• Verneskjerm skal alltid være montert.

• Vernebriller og hørselvern skal alltid skal benyttes.

• Skadde skiver må ikke brukes.

• Bruk alltid begge hender ved bruk av verktøyet.

• Arbeid som utvikler støv skal fortrinnsvis utføres utendørs.

• Skiven skal aldri bremses med trykk fra siden.

• Trekk ut støpsel ved bytte av skive og etter bruk.

Se også rutine for utførelse av varme arbeider.

Personlig verneutstyr:

Vernebriller/visir

Hørselvern 

Hansker

Støvmaske ved behov

Hansker ved behov

Sikkerhetsutstyr:

Verneskjerm

Godkjent slokkeutstyr
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1. Rutine for bruk av virksomhetens kjøretøy

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av kjøretøy følges for å unngå skader på personell, utstyr og

omgivelser. 

Fremgangsmåte:

• Nødvendige sertifikater og opplæring skal foreligge før kjøring påbegynnes.

• Bruker skal påse at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand før bruk.

• Feil og mangler skal meldes umiddelbart til nærmeste leder.

• Kjøring skal være av en slik art at bedriften ikke utsettes for negativ omtale.

• Alle brudd på vegtrafikklovgivningen er personlige. Virksomheten dekker ikke bøter og lignende.

• Sørg for at det er fri sikt fra førerplass.

• Ved rygging skal det utvises særlig aktsomhet.

• Tilpass kjøring etter forholdene.

• Unødig tomgangskjøring skal unngås.

• Røyking er ikke tillatt i virksomhetens kjøretøy.

• Sikkerhetsbelte skal alltid benyttes.

Ved bruk av kjøretøy utstyrt med ferdsskriver/kjørebok skal regler for dette følges.

Transport av last er beskrevet i egen rutine.

Personlig verneutstyr:

Sikkerhetsbelte

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art
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1. Rutine for bruk, sikkerhet og vedlikehold av maskiner og kjøretøy

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk, sikkerhet og vedlikehold av virksomhetens maskiner og kjøretøy følges

for å unngå skader på personell og utstyr.

Rutinen skal også sikre drift og levetid på utstyret.

Fremgangsmåte:

Bruk:

• Arbeidsgiver skal sørge for at det er gitt tilstrekkelig dokumentert/sertifisert opplæring for

arbeidstakere som blir satt til å benytte maskiner og kjøretøy.

• Arbeidstaker skal selv sørge for å melde fra til arbeidsgiver om manglende opplæring.

• Arbeidstaker har ikke anledning til å bruke maskiner og kjøretøy uten nødvendige godkjenninger i

orden.

• Bruker skal alltid forsikre seg om at maskiner og kjøretøy er i forskriftsmessig stand før bruk.

• Maskiner og kjøretøy skal aldri brukes til annet enn det de er beregnet for.

Sikkerhet:

• Sikkerhetsinstruksjoner beskrevet i instruksjonsbok/brukermanual skal følges for maskiner og kjøretøy.

• Sikkerhetsbelte skal benyttes ved bruk av kjøretøy.

• Ved bruk av kjøretøy utstyrt med ferdsskriver/kjørebok skal regler for dette følges.

Vedlikehold:

• Maskinen eller utstyrets vedlikeholdsinstruks skal følges.

• Kun kvalifiserte personer skal gjennomføre vedlikehold og reparasjoner.

• Husk å føre vedlikeholdet inn i vedlikeholdsloggen som følger utstyret.

• Normal rydding og renhold skal besørges regelmessig

Personlig verneutstyr:

Sikkerhetsbelte

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art
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1. Rutine for ettersyn av førstehjelpsutstyr

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at førstehjelpsutstyr jevnlig kontrolleres og er komplett. Utstyret skal tilpasses

arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografiske beliggenhet samt arbeidets

karakter.

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal til enhver tid sørge for førstehjelpsutstyret er tilgjengelig og komplett ut i fra arbeidet

som utføres.

• Det anbefales at det til enhver tid er et passende antall ansatte som har fått nødvendig opplæring i

førstehjelpskunnskap.

• Førstehjelpsutstyr skal finnes i både lokaler, maskinpark og i prosjektene.

• Vi skal sikre at det er nok utstyr samt at innholdet ikke er utgått på dato, for eksempel gjennom

vernerunder.

• Alle arbeidstakere har ansvar for å rapportere mangler til nærmeste leder.
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1. Rutine for gravearbeider

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler ved gravearbeider følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

• Fører skal ha gyldig sertifikat (M2) og kunne utføre enklere vedlikehold på maskiner.

• Det skal kjøres slik at det gir minst mulig skade på natur, miljø og øvrige omgivelser.

• Godkjent gravetillatelse med tilhørende skiltplan skal foreligge før oppstart av arbeidet der dette

kreves. 

• Ved arbeider på offentlig og privat grunn skal kabel, ledning og rørpåvisning alltid foretas der dette er

nødvendig.

• Merking fra kabelpåvisning skal ivaretas. Dersom merking forsvinner skal det bestilles nye

kabelpåvisninger. 

• Grøfter og groper skal sikres forsvarlig og avstives i henhold til krav.

• Før graving av grøft eller sjakt dypere enn 2 meter skal det utarbeides planer og ved loddrette sider

dypere enn 2 meter skal disse avstives, alternativt sørge for annen form for personsikring.

• Graving av grøfter dypere enn 3 meter skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person. 

• Gravemasser skal plasseres slik at de ikke forårsaker utrasing.

• Alle grøfter og groper uten tilsyn skal sikres forsvarlig mot omgivelsene.

• Ved avdekking av høyspentledninger, hovedvannledninger, telefibertraseer og gassledninger skal alltid

netteier kontaktes og representant være tilstede og avgjøre om behov for å koble ut spenningen. 

• Det skal vises høy aktsomhet nær høyspentkabler, både ledninger i grunn og i luft, risikoavstand skal

alltid overholdes. 

• Siste del av gravearbeidene skal alltid graves for hånd for å unngå skader på ledninger og kabler.

• Det skal være personell tilstede som kan førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisitet.

Personlig verneutstyr:

Sikkerhetsbelte

Hørselvern

Vernesko

Arbeids- og synlighetsbekledning

Sikkerhetsutstyr:

Førstehjelpsutstyr
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1. Rutine for håndtering av forurensede masser

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at alt arbeid med forurensede masser utføres iht gjeldende lovkrav, tillatelser og av

godkjent personell. 

Alle arbeider skal stanses øyeblikkelig dersom det er mistanke om forurensede masser.

Daglig leder skal sørge for nødvendig grunnundersøkelser og tiltak.

Fremgangsmåte:

• Anleggsleiar skal i forkant av oppstart grunnarbeid avklare med tiltakshaver om det kan vere risiko

for forurenset grunn.

• Der det avdekkes forurensede masser, eller det mistenkes at det er, skal foretak med kompetanse

engasjeres for ytterligere undersøkelser. 

• Undersøkelsene skal som minimum avklare om normverdier er overskredet, jf.

forurensningsforskriften § 2-4

• For terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan, tiltaksplanen skal sendes

kommunen.

• Ved terrenginngrep i forurenset grunn må det gjennomføres tiltak for å sikre at grunnen ikke

lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen overskrides.

• Ved anleggsarbeid, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, må tiltak

gjennomføres for å sikre at arbeidet ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på

helse og miljø.

• Forurenset masse skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter

forurensningsloven.

• Kommunen kan bestemme at foretak med særlig faglig kompetanse må benyttes.

Personlig verneutstyr:

Godkjente vernemaske

Hansker

Vernefotøy

Sikkerhetsutstyr:

Sperrebånd ved behov 
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1. Rutine for håndtering av kjemikalier og forurensing i arbeidsatmosfæren

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for håndtering og forurensing i arbeidsatmosfæren følges for å unngå skader på

personell, utstyr og miljø.

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere at forurensningen i arbeidsatmosfæren er på et fullt

forsvarlig nivå. 

• Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring om farlige kjemikalier, om bruk av

stoffkartotek, riktig bruk av arbeidsutstyr og vernetiltak.

• Arbeidslokaler og arbeidsplasser hvor arbeidet kan medføre forurensing av luften, skal ha mekanisk

ventilasjon og prosesstilpasset avtrekk.

• Spon og flisavtrekk skal besørges i områder hvor dette er relevant.

• Ved fare for sprut og søl fra kjemikalier skal det benyttes egnet vernebekledning og vernebriller.

• Ved støv skal egnet støvmaske benyttes.

• Det skal være vaskemuligheter i områder der arbeidstakere kan bli eksponert for kjemikalier eller

irriterende støv.

Personlig verneutstyr:

Ut i fra arbeidets art og HMS datablader

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art og HMS datablader
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1. Rutine for jernbindingsarbeider

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk jernbindingsarbeider følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Fremgangsmåte:

• Brukerveiledning ved bruk av jernbindingsmaskin skal følges.

• Arbeidet bør organiseres slik at tunge løft og belastninger reduseres. 

• Opplæring i arbeidsteknikk og fokus på god innretning av arbeidsplassen gjennomføres.

• Hjelpemidler skal i størst mulig grad benyttes, både ved bæring, løfting og utførelse.

• Ved ensformig og/eller langvarige arbeider skal det tas pauser eller sørge for tilstrekkelig variasjon i

arbeidet. 

• Armeringsjern som er til fare for omgivelsene skal sikres med beskyttelseshetter eller 180 grader bøy.

Personlig verneutstyr:

Hansker

Kneputer 

Vernebriller

Arbeidsbekledning

Sikkerhetsutstyr:

Beskyttelseshetter

Avsperringsmateriell
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1. Rutine for kalibreing av måleutstyr for Landmålingsavdelingen

Ansvarlig: Leder for stikningsavdelingen. Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse: Rutinen skal sikre at måleutstyr jevnlig kalibreres og kontrolleres mot kjente verdier og at

maskinparken har god kvalitet på sine fastmerker til bruk for maskinstyringen.

Fremgangsmåte: 

• GPS kontrolleres mot kommunalt fastmerke ved start av større prosjekter, eller ved mistanke om

uregelmessigheter. Etter første gangs kontroll mot kommunalt fastmerke er det nok å kontrollere

regelmessig mot fastmerker internt på prosjekt. GPS bør også gis en ekstra kontroll ved spesielt

kritiske momenter der målefeil kan få store konsekvenser. Kontroll utføres ved utstikking av punkt

og lagring av punkt. 

• Kommunale fastmerker, og kvalitetssikrede fastmerker utenfor Sartor Maskin sine lokaler finnes

her: K:\Prosjekter Kay\Fastmerker

• Sjekk at riktig høydereferanse og koordinatsystem er brukt.

• Det skal tilstrebes å ha færrest mulig fastmerker utsatt med GPS internt på et og samme prosjekt,

dersom dette ikke er mulig, skal det tas kontroll av punkter etter at det har gått minst 45 min, eller

ved neste gangs besøk på byggeplassen

• Leder for stikningsavdelingen har ansvar for teknisk ettersyn, oppdatering og kontroll av GPS’er

brukt av de andre avdelingene. 

• Ved bruk av totalstasjon skal det alltid benyttes minst tre GPS-punkt ved etablering av fri stasjon.

Kontroller at restverdier er innenfor fornuftige rammer i forhold til nøyaktigheten prosjektet

krever.

• Det er greit å bruke kun to fastmerker for stikking av betong/stål, bare så lenge disse har vært

kvalitetssikret på forhånd.

• Totalstasjon kontrolleres enkelt ved å stikke ut kjent punkt i kikkertstilling 2, dette bør gjøres

jevnlig. Ved mistanke om unøyaktighet bør utstyret kalibreres ved å følge kalibreringsrutinen i

magnet-field. Ved store avvik, eller mistanke om kraftige støt/slag mot instrument, må det sendes

inn til kalibrering på verksted. Dette skal uansett gjøres hvert andre år.

• Det gjøres alltid tilbakesikt og lagring av punkt ved endt jobb. Utstukkede punkter skal lagres.

• Ved igangsettelse av store prosjekter bør stikningsdata kontrolleres mot pålitelig kartgrunnlag  før

det overføres til instrument, og det bør foretas en sidemannskontroll vha. f.eks prosjekterende

ingeniør, eller anleggsleder for å være sikker på at rett data er brukt.

Leder for stikningsavdelingen skal gjøre underleverandører og alle arbeidstakere som bruker

landmålingsutstyr kjent med rutinene og evt. sørge for opplæring.
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1. Rutine for kjerneboring og betongsaging

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for bruk av kjerneboring og betongsaging følges for å unngå skader på personell

og utstyr. 

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring i bruk av utstyr.

• Utstyrets brukerveiledninger skal følges.

• Fareområder skal kartlegges og avsperres mot uvedkommende.

• Arbeidsplassen skal ha tilstrekkelig med lys.

• Boreområdet foran, under og bak skal sikres slik at personer eller utstyr ikke kan skades av fallende

deler eller slam.

• Utstyret skal stå stabilt og sikkert, fortrinnsvis ved bruk av stativ.

• Det skal sørges for tilstrekkelig lufting, innånding av vanntåke er helsefarlig.

• Slam som oppstår ved boring skal fjernes for å unngå sklifare.

• Nødvendige tiltak skal iverksettes i forhold til støv- og støysmitte.

• Drivkraft kobles fra når utstyret ikke er i bruk.

Personlig verneutstyr:

Hørselvern

Støvmaske

Hansker

Vernebriller

Sikkerhetsutstyr:

Sperremateriell

Skilt

Avtrekk
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1. Rutine for kjøre- og hviletid

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen foreligger.

Alle arbeidstakere er ansvarlig for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt. 

Beskrivelse:

Ansatte som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres

gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i

kjøretøyet.

Regelverket gjelder innenfor EØS-området i tillegg til Sveits. Hvis du kjører til, fra, innad i eller mellom land

som ligger utenfor EØS-området, gjelder AETR-avtalen. Reglene er i det store og hele like de reglene som

gjelder innenfor EU/ EØS.

Førere av lastebiler og busser omfattes av reglene.

Fremgangsmåte:

Daglig kjøreperiode

• Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause

• Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile

Døgnhvile

• Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn

• Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

Ukentlig kjøreperiode

• Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for

sjåfører)

• Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene

om arbeidstid for sjåfører)

Ukehvil

• Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer

• Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en

tilsvarende hvileperiode)
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1. Rutine for manuelt arbeid

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at manuelt arbeid, som bruk av verktøy og utstyr uten drivkraft, brukes riktig for å unngå

skader på personell og utstyr. 

Arbeidsgiver skal sørge for at forhold som kan innebære risiko for helseskade vurderes og tiltak

iverksettes.

Fremgangsmåte:

Manuell håndtering kan føre til helseskade og unødige belastninger når:

• Objektet er for stort, tung eller uhåndterlig.

• Oppgaven bidrar til ustø stilling samt mye bøying eller vridning av kroppen.

• Oppgaven er ensformig og langvarig.

• Plassmangel til å utføre arbeidsoppgaven. 

• Løfting, senking eller bæring over for store avstander.

Arbeidstaker skal være kjent med arbeidsstillinger, arbeidsteknikk og bruk av hjelpemidler.

Det skal tas pauser, varighet og hyppighet avgjøres av arbeidets omfang.

Ved langvarig manuelt arbeid bør alternativer vurderes. 

Personlig verneutstyr:

Ut i fra arbeidets art

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art
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1. Rutine for montering, endring og demontering av stillas

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Stillasansvarlig er ansvarlig for at stillaset er i forskriftsmessig stand og er den eneste som skal

montere/endre/demontere et stillas

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at montering, endring og demontering av stillas utføres riktig og på en sikker måte for å

unngå skader på personell og utstyr. I tillegg at stillas blir jevnlig kontrollert.

Kun godkjente stillasbyggere med tilstrekkelig opplæring kan montere/endre/demontere stillaser.

Krav til opplæring:

Høyde under 2 meter: Ingen krav til dokumentert opplæring ved montering/demontering

Høyde 2 til 5 meter:  7,5 timer dokumentert teori og 7,5 timer dokumentert praksis

Høyde 5 til 9 meter:  15 timer dokumentert teori og 15 timer dokumentert praksis

Høyde over 9 meter:  36 timer dokumentert teori og 72 timer dokumentert praksis samt 6 måneder

dokumentert arbeid med stillas.

Arbeidstaker som har gjennomgått krav til opplæring er å anse som kvalifisert stillasmontør.

Dokumentasjon skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Monteringsarbeidene skal planlegges nøye sammen med alle involverte parter slik at de gjøres på en sikker

og rasjonell måte. Alt stillasmateriell skal på forhånd kontrolleres og være uten skader/mangler.

Fremgangsmåte:

• Monteringsveiledning skal følges.

• Dimensjonsberegninger og/eller styrke- og stabilitetsberegninger skal foreligge dersom det ikke

monteres iht. anerkjent standardmodell.

• Fallsele skal benyttes ved arbeider høyere enn 2 meter.

• Stillas skal være tilpasset arbeidet og være innenfor rett belastningsklasse.

• Stillas skal være stabilt og sikret mot utglidning, og det skal kontrolleres jevnlig om det har skjedd

setninger i grunnen.

• Underlaget skal ha tilstrekkelig bæreevne for å tåle belastningen.

• Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring.

Disse må dimensjoneres for å tåle belastningene stillaset utsetter for. Forankringer skal prøves

med 20% høyere belastning enn de er beregnet for.

• Stillasgulvet må være festet slik at de ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og skal være

tett slik at ting ikke kan falle ned. 

• Rekkverk skal som hovedregel bestå av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for

å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand

til vegg skal være maks 30 cm.

• Det skal planlegges og sørges for at nødvendig materiell og utstyr kan føres inn på stillaset uten å

måtte flytte eller demontere deler av stillaset.

• Stillas skal skiltes med forbud mot bruk når det monteres, demonteres og endres. I tillegg skal det

farlige området avgrenses fysisk, slik at adkomst hindres.
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• Stillas skal være merket med synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke.

• Kvalifisert person skal gjennomføre kontroll, før det tas i bruk, med jevne mellomrom, etter uvær

o.l., og når det har vært ute av bruk i en uke eller mer.

Arbeidsgiver skal sørge for at kontrollen blir gjennomført av kvalifisert person. Stillaskontrollskjema skal

være tilgjengelig for alle som bruker stillaset og Arbeidstilsynet.

Personlig verneutstyr:

Hjelm 

Hansker

Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:

Fallsikringsutstyr 

Stillasvinsj/heis
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1. Rutine for rapportering av brann ved eget bygg

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at alle arbeidstakere er gjort kjent med virksomhetens aksjonspunkter ved brann.

Brannansvarlig kontrollerer at alle har møtt opp på avtalt møtested ved evakuering.

Bedriftens møtested:

______________________________

AKSJONSPUNKTER FOR BRANN:

RING 110

«Redde, varsle, slokke» er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann.

Redde:

Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet

Varsle:

Varsle brannvesenet på nødnummer 110

Slokke:

Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare

Rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon.

Oppgi:

• HVEM: Hvem som ringer

• HVA: Hva som har skjedd

• HVOR: Skadestedsadresse

Sikkerhetsutstyr:

Brannslukkeutstyr befinner seg i alle bedriftens kjøretøy, brakker og lokaler.
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1. Rutine for rapportering av ulykke

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at alle arbeidstakere er gjort kjent med virksomhetens aksjonspunkter ved ulykke. 

AKSJONSPUNKTER VED ULYKKE:

RING 113

Oppgi:

• HVEM: Hvem som ringer

• HVA: Hva som har skjedd/omfanget av skade

• HVOR: Skadestedsadresse

Gi livreddende førstehjelp.

Sikre skade/ulykkesstedet hvis mulig.

• Varsle daglig leder.

• Daglig leder skal melde fra til Arbeidstilsynet tlf. 73 19 97 00 og nærmeste politimyndighet (112)

ved større alvorlige arbeidsulykker. 

Med "alvorlig arbeidsulykker" menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids

arbeidsudyktighet.

Ulykkesrapport skal alltid fylles ut!

HANDLINGSPLAN FOR STØRRE ULYKKER PÅ BYGGEPLASS – DAGLIG LEDER ER ANSVARLIG

• Daglig leder er den eneste som skal håndtere spørsmål fra media ifm alvorlige ulykker.

• Alle ansatte skal respektere personvern.

• De involverte blir innkalt til møte og det blir snakket om ulykken.

• De involverte og ledelsen gjennomgår foto evt. ta flere for å sikre bevis. Foto skal ikke misbrukes.

• Avviksrapport skrives.

• Pårørende kontaktes for samtale og informasjon, i samråd med lege om nødvendig.

• Det gjennomføres samtaler med den enkelte involverte om hvordan vedkommende er preget av

ulykken og tiltak igangsettes ut i fra samtalen.

• Den skadede blir kontaktet så snart det er forsvarlig.

• Pårørende holdes oppdatert og blir tatt hånd om etter instrukser fra helsepersonell.

• Avviksrapport bearbeides og ulykken evalueres.

• Tiltak blir satt i verk iht. avvikets behov.

• Arbeidet kan fortsette dersom vi og myndigheter vurderer dette som forsvarlig. 

Sikkerhetsutstyr:

Førstehjelpsutstyr befinner seg i alle bedriftens kjøretøy, brakker og lokaler.
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1. Rutine for rydding og renhold

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sørge for at alle arbeidsplasser holdes hensiktsmessige rene og ryddige slik at farlige

situasjoner ikke oppstår. I tillegg skal rutinen bidra til ren byggeprosess.

Fremgangsmåte:

Arbeidsplass:

• Daglig rydding og renhold i risikoområder skal prioriteres, for eksempel rundt maskiner, utstyr og

nødutganger.

• Minimum ukentlig renhold og rydding av øvrige områder.

• Produkter skal tildekkes og beskyttes mens arbeider pågår.

• Avfallssortering skal i størst mulig grad gjennomføres.

• Spesialavfall skal leveres til godkjent mottak.

Byggeprosess:

• Tiltak iverksettes for å hindre at smuss fra utvendige riggområder kommer inn via åpninger i fasaden.

• Skitne og fuktige materialer skal ikke inn i bygget.

• Daglig rydding og fjerning av avfall og emballasje.

• Rengjøring av overflater i hulrom, vegger etc. foretas før disse lukkes eller forsegles.

• Forsegling av ventilasjonskanaler gjøres fortløpende etter montasje.

• Tildekking av ventilasjonsaggregater og elektriske skap etter montasje.

• Beskytt ferdige renholdsflater, belegg og materialer mot nedsmussing.

Personlig verneutstyr:

Støvmaske 

Hansker 

Vernebriller

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art
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1. Rutine for sikkert arbeid på eller ved sjø og vann

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for arbeid på eller ved sjø og vann følges for å unngå skader på personell, utstyr

og miljø.

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring.

• Ved arbeid på eller ved sjø og vann skal tilstrekkelig flyteplagg alltid være tilgjengelig.

• Maskiner og utstyr skal alltid kontrolleres før oppstart for å hindre lekkasjer og forurensing.

• Ved bruk av båt skal alltid vær- og vindforholdene vurderes.

• Arbeid fra båt skal i størst mulig grad unngås. Lekter skal fortrinnsvis benyttes grunnet stabilitet. 

• Ved transport av gods eller masser på sjø og vann, vær oppmerksom på sikring for å unngå forskyving i

lasten.

Personlig verneutstyr:

Ut i fra arbeidets art

Sikkerhetsutstyr:

Redningsvester

Telefon i vannsikkert etui
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1. Rutine for skilting og merking

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for skilting og merking følges for å unngå skader på personell og utstyr.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler

Arbeidsplassforskriften, kapittel 5 skal følges. Forskriften definerer når det er krav til sikkerhetsskilting og

utformingen av ulike skilt. Under kommer noen av kravene:

Fremgangsmåte:

• Behov for sikkerhetsskilting skal alltid vurderes.

• Skilt skal ha en hensiktsmessig og godt synlig plassering.

• Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

• Det skal benyttes skilt og varslingsfarger som ivaretar krav.

• Unngå plassering av flere skilt nær hverandre.

• Hindringer og farlige steder skal være merket med godkjent sperrebånd eller varig merking.

• Når trafikk inne på et arbeidsområde kan medføre fare for sikkerheten, skal daglig leder sørge for

nødvendig skilting.

• Behovet for skilting vurderes fortløpende og ved gjennomføring av vernerunder, observasjoner.

Varig merking:

• Varig merking gjelder der arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud

eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten.

• Rømningsveier, førstehjelp, redning og brannslokking skal være merket.

Manglende skilt og merker samt slitte/skadede skilt meldes nærmeste leder. Daglig leder sørger for

bestilling av skilt umiddelbart. 

Personlig verneutstyr:

Synlighetsbekledning

Sikkerhetsutstyr:

Skilt

Sperrebånd
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1. Rutine for transport av last

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler for sikring av last følges for å unngå farlige forhold.

Fremgangsmåte:

• Fører skal ha gyldig førerkort med nødvendige førerkortklasser.

• Vektbegrensninger skal overholdes (se vognkort).

• Sørg for riktig vektfordeling av last.

• Godkjent lastsikringsutstyr skal benyttes.

• Lastsikringsutstyr skal kontrolleres før bruk og være helt og fritt for skader.

• Transport av utstyr og materialer skal festes tilstrekkelig.

• Last som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,0 meter bak kjøretøyet skal merkes tydelig.

• Særskilte regler gjelder for transport med bredde over 2,55 meter inkludert gods, og når godset

strekker seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider, samt når last stikker ut mer enn 1,0 meter foran

kjøretøyet. For mer informasjon, se Forskrift om bruk av kjøretøy § 3-4.

• Lastsikringskurs bør gjennomføres for alle arbeidstakere.

Personlig verneutstyr:

Sikkerhetsbelte

Hansker

Vernesko

Sikkerhetsutstyr:

Godkjent lastsikringsutstyr

Merke og varslingsutstyr ved behov
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1. Rutine for tunge løft

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at tunge løft utføres riktig og at skader unngås.

Arbeidet bør organiseres slik at tunge løft unngås.

Hjelpemidler skal fortrinnsvis benyttes ved både bæring og tunge løft, individuelle behov skal ivaretas.

Fremgangsmåte:

• Alle skal være kjent med utstyr og teknikker som kan brukes når tunge løft skal utføres.

• Gjenstander skal løftes så nær kroppen som mulig med et solid grep.

• Sørg for en stabil løftestilling, hold ryggen mest mulig rett og bøy knærne.

• Belast beina, ikke rygg og armer.

• Løft skal gjennomføres i rolige bevegelser.

• Hvis det er store mengder som skal løftes skal det tas pauser. 

    

Reduser risiko for helseskade:

• Unngå enkeltløft på mer enn 25 kg

• Unngå løft på mer enn totalt 6000 kg pr dag i stående og gående arbeid

• Unngå løft på mer enn totalt 3000 kg pr dag i sittende stilling

• Unngå at bæreavstanden er for lang

• Bruk hjelpemidler for løft og forflytning

• Regelmessig trening forebygger muligheten for å skade seg ved tunge løft.

Personlig verneutstyr:

Vernefottøy

Hansker

Sikkerhetsutstyr:

Løftestropper

Vogner

Løftehåndtak og sugekopper
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1. Rutine for utførelse av varme arbeider

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at regler for utførelse av varme arbeider følges for å unngå skader på personell, utstyr og
omgivelsene.

Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer varme og gnister som kan
føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr
som utføres på midlertidig arbeidsplass.

Alle som utfører varmt arbeid på midlertidig arbeidsplass skal inneha sertifikat for utførelse av varme
arbeider. Bruker må gjennomgå basiskurs hvert 5 år.

Fremgangsmåte:
• «Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider» skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet.

Arbeidsinstruks er tilgjengelig på Norsk Brannvernforenings nettside:
https://brannvernforeningen.no/sertifiseringer/varme-arbeider/sikkerhetsforskrift-og-arbeidsinstruks/

• Arbeidsområdet rundt varme arbeider skal alltid vurderes nøye.
• Brennbart materiell og utstyr skal sikres (fjernes eller tildekkes med flammeresistent materiale). 
• Åpninger i gulv, vegger og tak skal tildekkes.
• Eksplosjonsfarlige produkter skal raskt kunne sikres ved brann.
• Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være

lett tilgjengelig.  Alternativt kan brannslange med innvendig diameter minimum 19mm, med påsatt
vann frem til strålerøret, benyttes. 

• Sjekk at sløyfer/detektorer er utkoblet før arbeidet starter.
• Minimum to rømningsveier fra risikoområdet.

Navngitt brannvakt (med gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider) skal være tilstede og vurdere
risiko for brann under arbeidet, i pauser og i minst en time etter at arbeidet er avsluttet. 

Personlig verneutstyr:

Vernebriller / visir
Hørselvern 
Hansker 

Sikkerhetsutstyr:

Godkjent slokkeutstyr
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1. Rutine for varsling av akutt forurensning

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at akutt forurensning straks varsles iht «Forskrift om varsling av akutt forurensning eller

fare for akutt forurensning».  

Alle arbeider skal stanses øyeblikkelig når dette oppstår.

Med akutt forurensning menes en forurensning av betydning som inntrer plutselig og som ikke er lovlig

etter forurensningsloven. Det kan være utslipp til sjø/vassdrag, luft eller grunn.

Begrepet «av betydning» er ikke kun knyttet til mengde, men er en vurdering av miljøets sårbarhet og

følsomhet, årstid, uhellsfrekvens og samlet virkning av enkeltutslipp på miljøet.

Fremgangsmåte:

• Den som er ansvarlig for forurensningen har plikt til å varsle. Varslingsplikten gjelder også ved fare

for akutt forurensning. 

• Brannvesenet (110) skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra

landbasert virksomhet.

• Hovedredningssentralen eller nærmest kystradio varsles ved forurensning fra fartøy.

• Nødvendige tiltak skal iverksettes for å avverge og begrense skader og ulemper.

Personlig verneutstyr:

Godkjente vernemaske

Hansker

Vernefottøy

Sikkerhetsutstyr:

Sperrebånd ved behov 



Sartor Maskin AS

Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0

System utarbeidet: 14.03.2013

HMS revidert: 23.06.2020

KS revidert: 23.06.2020

Utgave nr.: 05

Utskriftsdato: 25.08.2020

Godkjent dato: 23.06.2020

Prosjektnavn: Leveringsadr.:

Sign. ansvarlig: Gnr./Bnr.   ,  

Sign.dato: Kommune

Side 1 av 2

1. Rutine ved ansettelse

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen foreligger.

Beskrivelse:
Rutine skal sikre at alle som blir ansatt får rett informasjon vedrørende firmaet og hva som forventes av
hver enkelt

Fremgangsmåte:
Daglig leder og kandidaten blir muntlig enige om å inngå en arbeidsavtale. 
HR lager til arbeidsavtale og går igjennom  ansettelsesinformasjon med vedkommende. 

Punkter som skal gjennomgås
• Den nyansatt blir lagt inn i Visma lønn for å få et ansattnummer. 
• Blir lagt inn i Byggsafe for å lage til arbeidsavtale og få kontaktopplysninger til pårørende.

• Lager til 2 eksemplarer og 1 eksamplar av Arbeidsregelmentet
• Oppretter bruker i smartdok.no

• Brukernavn er mobilnummer
• Oppretter et passord
• Bruker laster ned app til telefon eller bruker datamaskin

• Viser hvordan man skal registrer timer/fravær/sjekklister/RUH
• Gjennomgang av:

• Forsikringer/Pensjon
• Behandlingsavtale med IF/Vertikal Helse
• Gruppeliv hos DNB 
• Pensjonssparing hos DNB

• Tidskonto
• Kan sette inn overtid inntil 75 timer - 10 arbeidsdager

• Brukes til avspasering/mobilkjøp/PC-kjøp
• Bestille dieselkort hvis vedkommende får egen firmabil
• Tilbud om å flytte telefonnummeret over til Sartor Maskin AS

• Får da en mobilskatt på 4392,- i året. Fordeler skatten på månedlige trekk.
• Får beholde nummeret hvis vedkommende slutter.

• Firmahytten i Hemsedal
• Hyttekalender ligger på www.sartormaskin.no - ansattnett.

• Brukernavn - maskinsartor. Passord - Sa17Ma17As17
• Tildelse 8 uker før ved vanlige helger. 12 uker ved skoleferier.
• Har hytten fra onsdag til onsdag kl 1400.

• Leie av hytten
• 1 familie - 1200,-
• 2 familier - 1700,-
• 3 familier - 2100,-
• 4 familier - 2500,-
• 500,- ekstra i skoleferien. Gjelder pr uke uavhengig av antall familier.

• Trenging hos Sprek & Blid og Aktiv365
• 10 ganger i måned blir det "gratis", må skatte for fordelen.
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• Vedkommende må betale for de 2 første måneden og innmeldingsavgiften til treningssenteret
• Golf hos Sotra Golfklubb på Kolltveit

• Sartor Maskin spanderer Veien til golf kurset for de som vil ta det
• Sartor Maskin har 4 spillerettigheter som de ansatte kan benytte seg av.

• Må være medlem hos en golfklubb for å spille på hovedbanen, ikke pitch &put banen.
• Frivillig medlemskap i Sartor Maskin Idrettslag 

• Årlig kontingent på 100,-
• Årlig kontingent på 200,- til felleskassen, den er ikke frivillig.

• Lage til HMS-kortet
• Ta portrettbilde
• Skanne underskrift og sertifikat eller bankkort

• Fortelle om tillitsmann og verneombud
• Personalhåndbok - www.sartormaskin.no - ansattnett

• Brukernavn og Passord -fås ved henvendelse til HR-avdelingen



Sartor Maskin AS
Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0
System utarbeidet: 14.03.2013
HMS revidert: 23.06.2020
KS revidert: 23.06.2020
Utgave nr.: 05
Utskriftsdato: 25.08.2020
Godkjent dato: 23.06.2020

Prosjektnavn: Leveringsadr.:

Sign. ansvarlig: Gnr./Bnr.   ,  

Sign.dato: Kommune

Side 1 av 1

2. Ansvar for HMS

Daglig leder har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp.

Verneombud i bedrift

Verneombud skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik
måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.
Verneombud har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sitt område og rapporterer til daglig
leder.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på
utviklingen av arbeidsmiljøet.
Detaljer rundt oppgaver AMU skal gjennomføre fremgår av Arbeidsmiljøloven.
Alle Arbeidstakere har et ansvar for å medvirke i HMS-arbeidet samt å melde fra til nærmeste overordnet
om saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte.
HMS-rollenes navn, ansvar og oppgaver er forøvrig dokumentert i egen oppgave- og ansvarsmatrise.
HMS-ansvar i prosjekter dokumenteres i egne dokumenter/kontrakter for prosjektene.
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2. Arbeidstakernes kunskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet

Hensikt
Internkontrollforskriften stiller krav til at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter i det
systematiske helse-, miljø, - og sikkerhetsarbeidet.

Ansvarlig
Daglig leder

Beskrivelse
Alle våre arbeidstakere skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på
en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. Dette innebærer også at arbeidstakerne fortløpende
gjøres kjent med endringer i internkontrollsystemet.

Noen kunnskapskrav er regel- og avtalefestet, f.eks. for verneombud, beredskapspersonell etc. Andre
krav vil fremgå som en naturlig følge av virksomhetens art, aktiviteter eller risikoforhold.

All opplæring, både påkrevet og annen, dokumenteres i egne kompetanseregistre i systemet.

Undertegnede bekrefter herved å ha fått opplæring i Sartor Maskin AS sitt HMS-system.

Navn på arbeidstaker:

Jeg har ved informasjon fra bedriftsledelsen og ved egenstudie satt meg inn i
• bedriftens HMS-system
• HMS-håndboken
• hvor aktuelle lover og forskrifter er plassert
• hva jeg skal gjøre hvis det oppstår uønskede hendelser

Signatur

Dato:   Sted:    Arbeidstaker:
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2. Gjennomgang av internkontrollsystemet

Vi gjennomfører minimum en grundig gjennomgang av systemet pr år. På dette møtet er daglig leder,
AMU, verneombud og en representant fra bedriftshelsetjenesten representert.

Før dette møtet må alle forhold i tilknytning til helse, - miljø, - og sikkerhetsarbeidet være klarlagt og
dokumentert. Vi har egne rutiner som beskriver aktiviteter som skal gjennomføres slik at alt ligger til
rette for møtegjennomføringen.

På møtet tar vi opp:
- Resultatene fra kartlegginger
- Avvik, uønskede hendelser siste periode
- Skader, ulykker og nestenulykker siste periode
- Om eksisterende rutiner er gode nok og følges
- Behov for endring av eller nye risikovurderinger
- Opplæringsbehov for neste periode
- Om mål for helse- miljø-, og sikkerhetsarbeidet er nådd samt behov for å sette nye mål for neste
periode
- Nye krav i relevante lover og forskrifter
- Handlingsplan med tiltak for neste periode

I tillegg til dette møtet skal det sørges for at det foretas jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet ved
bruk av ulike verktøy som ligger i systemet.

Verktøy kan være:
- Avviksregistrering
- Vernerunder
- Medarbeidersamtaler
- Møter



Sartor Maskin AS
Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0
System utarbeidet: 14.03.2013
HMS revidert: 23.06.2020
KS revidert: 23.06.2020
Utgave nr.: 05
Utskriftsdato: 25.08.2020
Godkjent dato: 23.06.2020

Prosjektnavn: Leveringsadr.:

Sign. ansvarlig: Gnr./Bnr.   ,  

Sign.dato: Kommune

Side 1 av 1

2. Hensikten med systemet

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem som svarer til kravene i
Internkontrollforskriften.

Formålet med internkontrollen er jf. forskriftens formålsparagraf å fremme
et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:
- arbeidsmiljø og sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller
forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-. miljø-
og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder
for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet – skal dokumenteres
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt - skal dokumenteres
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene - skal dokumenteres
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold
av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen skal dokumenteres
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som
forutsatt - skal dokumenteres
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2. Kartlegginger av risiko og handlingsplaner

Kartlegging av helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer er alt fra undersøkelser av hvordan arbeidet er
organisert og hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, til undersøkelser av fysiske forhold både
internt og ute i eventuelle prosjekter.
Kartlegging av risiko for bedriften gjennomføres ved etablering av system og samt ved årlige
gjennomganger. Vi har egne verktøy i systemet til vurdering av risiko.
Kjennskap til farer ved arbeidet vår virksomhet er engasjert i, danner utgangspunktet for de
risikoreduserende tiltak systemet inneholder.
Vi skal jevnlig kartlegge/ skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter innen vårt arbeidsområde.
Tiltak som blir bestemt for å redusere risiko blir satt opp i aktivitetssystemet, med ansvarlig for oppgave
og dato for gjennomføring.
Rutiner som er utarbeidet i systemet beskriver også i stor grad hvilke tiltak som skal gjennomføres for å
minimere risiko.
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2. Målsettinger for arbeidet med HMS

Målsetting for HMS ved vår virksomhet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige
arbeid. Vektlegging av samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig.
?

Virksomheten skal arbeide aktivt i alle ledd for:
• å skape trivsel på arbeidsplassen
• å forebygge helseskader og arbeidsulykker
• at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
• å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
• å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
• å spare penger på HMS-arbeidet
• at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder
For å nå disse målene er vi avhengige av at hele virksomheten er kjent med og bidrar i vårt kontinuerlige
og systematiske HMS-arbeid.
?

I tillegg skal det minimum foretas en gjennomgang av HMS-målsetningene årlig for å vurdere
måloppnåelse samt behov for å sette nye HMS-målsetninger for virksomheten.
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2. Rutine for HMS Kort

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle ansatte plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at alle ansatte innehar gyldig HMS-kort så lenge de er i et arbeidsforhold
hos oss.

Rutinen skal også sørge for at arbeidsgiver sørger for at HMS-kortet fornyes innen utløpsfristen
samt at kortet makuleres dersom ansatte slutter.

Fremgangsmåte:

• Arbeidsgiver skal sørge for at HMS-kort bestilles snarest etter at ansettelseskontrakt er
inngått

• Kortet bestilles via bestillingsløsning på nett www.hmskort.no (Evry Card Services AS)
• Når kortet mottas skal arbeidsgiver sørge for at den ansatte får dette utdelt, samt holde

oversikt på alle utleverte kort og kortnumre
• Arbeidsgiver plikter å holde oversikt på utløpsdato på kortet slik at nytt kort kan fornyes i 

god tid
• Ved tapt eller stjålet HMS-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal umiddelbart melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt
kort utstedes. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak. Dersom tapt HMS-kort kommer
til rette skal det leveres arbeidsgiver for makulering.

• Etter utløpet av kortets gyldighetsperiode skal virksomheten straks sørge for at HMS-kortet
blir makulert. Det samme gjelder ved opphør av arbeidsforholdet eller når virksomheten
opphører.

• Arbeidstaker plikter å bære kortet lett synlig så lenge den oppholder seg på bygg- eller
anleggsplassen

• Elever som har praksis i forbindelse med skolegang. I stedet for HMS-kort skal disse
arbeidstakerne ha med en bekreftelse fra skolen de er elever ved.
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2. Rutine for HMS-arbeid: HMS-avvikshåndtering

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges, gjennomføre tiltak samt lukke avvik.

Prosjektleder er ansvarlig for at rutinen følges ute i prosjektene.

Alle har ansvar for å rapportere avvik.

Beskrivelse:

• Med avvik menes mangel på oppfyllelse av et krav eller rutine.

• Alle arbeidstakere har ansvar for å rapportere om avvik og sette seg inn i og følge de tiltak som

iverksettes. Dette for å sikre læring og ikke gjentakelse av avviket.

• Avvik skal rapporteres ved bruk av skjema "rapportering av uønska hending (RUH)" i Smartdok som er

selskapets verktøy for datainnsamling.    

Daglig leder/prosjektleder har ansvar for å følge opp rapporterte avvik og sørge for at disse blir behandlet

og lukket.    Dagleg leiar har ansvar for generelle/overordna hendingar, medan prosjektleiar har ansvar for

konkrete hendingar på prosjektet.   Alle RUH vert gått gjennom i AMU for å sikre systematisk gjennomgang

og tiltak for gjentakande tilhøve.

Eksempler på HMS avvik:

• Avvik som avdekkes i overvåkingsaktiviteter som f.eks. vernerunder, byggemøter

• Observasjon av farlige forhold

• Uønskede hendelser eller tilløp til uønskede hendelser

• Arbeidsulykke med personskade eller arbeidsbetinget sykdom

• Nestenulykker

• Endringer iht. SHA-plan
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2. Rutine for HMS-arbeid: HMS-overvåkning

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle arbeidstakere er ansvarlig for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt. 

Prosjektleder er ansvarlig for at rutinen følges ute i prosjektene.

Beskrivelse:

For at virksomheten skal oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, gjennomføres

disse helse-, miljø- og sikkerhetsaktivitetene;

Rapportering av HMS-avvik

Alle arbeidstakere er pålagt å rapportere farlige forhold fortløpende. Se egen rutine for HMS-avvik. 

Jevnlige vernerunder

Virksomheten er pålagt å gjennomføre jevnlige vernerunder for å avdekke, rette opp og forebygge brudd

på sikkerheten og HMS-reglene. Se egen rutine for HMS-vernerunder.

Periodiske revisjoner 

Dette gir virksomheten innsyn i hvilke utfordringer som er avdekket samt hvilke tiltak som må iverksettes.

Arbeidsmiljøundersøkelser

Virksomheten skal fortløpende vurdere behov for arbeidsmiljøundersøkelser. 

Slike undersøkelser kan være; 

• Personalmøter

• Medarbeidersamtaler

• Medarbeiderundersøkelser

• Undersøkelser levert via Bedriftshelsetjenesten
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2. Rutine for HMS-arbeid: HMS-vernerunder

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Verneombud har som oppgave å gjennomføre vernerunder i virksomheten.

Alle arbeidstakere er ansvarlig for å sørge for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt. 

Beskrivelse:

Sikre at krav satt i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften blir oppfylt i praksis. 

Vernerunder er et av våre viktigste verktøy for å avdekke uoverensstemmelser mellom HMS rutiner og

praktisk utførelse.

Behov for samordningstiltak i forhold til andre virksomheter/arbeidsgivere på prosjektet vurderes.

Fremgangsmåte:

• Vernerunder skal gås minimum 2 ganger pr. år i virksomhetens lokaler og kjøretøy.

• Vernerunder skal gås jevnlig i prosjekter med varighet mer enn 1 mnd. Normal hyppighet er hver

14.dag.

• I prosjekter med varighet under 1 mnd. gjennomføres en befaring i forkant for å avdekke

faremomenter, som f.eks. risikovurdering og sikker jobbanalyse.

• Ved underleverandør i prosjekter følges hovedentreprenørs plan og vi stiller med deltager hvis

ønskelig.

• Observasjoner av farlige forhold følges opp fortløpende.

• Før vernerunden starter, skal det kontrolleres om alle avvik fra forrige vernerunde er lukket.

• Selve runden skal ha fokus på farlige forhold som kan føre til skader på menneske, utstyr og miljø.

• Ved avvik iverksettes tiltak for å lukke avviket. Disse skal ha en ansvarlig for gjennomføring og en frist

for lukking (senest ved neste vernerunde).
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2. Rutine for HMS-arbeid: Møter, medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøkartlegginger

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Arbeidstakere med personalansvar har ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler med egne

medarbeidere.

Alle arbeidstakere er ansvarlige for å medvirke i møter, medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøkartlegginger

som en del av sin medvirkningsplikt beskrevet i Arbeidsmiljøloven.

Beskrivelse:

For å innhente informasjon vedrørende arbeidsmiljøfaktorer samt sørge for god informasjonsflyt i

virksomheten skal det benyttes møtevirksomhet i utstrakt grad.

Fremgangsmåte:

Møter:

Allmøter skal gjennomføres kvartalsvis eller oftere ved behov. Hele virksomheten deltar på disse møtene.

Medarbeidersamtaler:

Medarbeidersamtaler har som formål å påse at målsettinger for den enkelte medarbeider blir nådd, ev.

korrigert.

Medarbeidersamtaler skal gjennomføres minst 1 gang pr. år.

• Daglig leder har det overordnete ansvar for at utviklingsplaner blir fulgt. 

• Personalansvarlig kan gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til prosedyren, og rapportere

utførelse av denne til arbeidsgiver/daglig leder.

• Den enkelte medarbeider er pliktig til å delta og følge opp medarbeidersamtalen sammen med

arbeidsgiver.

• Medarbeider innkalles med 2 ukers varsel, og får samtidig utlevert skjema for momenter i forarbeidet

til samtalen.

• Samtalen skal gjennomføres uten forstyrrelser. Tiltak og konklusjoner føres opp i skjema for oppfølging

av medarbeidersamtaler.

• Medarbeider og arbeidsgiver oppbevarer hvert sitt eksemplar.

Arbeidsmiljøkartlegginger:

Arbeidsmiljøkartlegginger som er valgt for vår virksomhet er:

• Statuskartlegging for virksomheten – 1 gang pr år

• Tilbakemelding fra ansatte – 1 gang pr. år

• Undersøkelse via Bedriftshelsetjeneste

• Vernerunder – i henhold til gjeldende rutine
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2. Rutine for HMS-arbeid: Risikovurdering

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges og at risikovurdering gjennomføres.

Verneombud/ansatte har som oppgave å bidra i risikovurderinger i virksomheten.

Prosjektleder er ansvarlig for at risikovurderingene gjennomføres og følges opp ute i prosjektene.

Beskrivelse:

For å oppfylle kravene satt i arbeidsmiljøloven skal det gjennomføres en vurdering av risiko i virksomheten.

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. Det

kan være en arbeidsprosess eller en aktivitet. 

Det dreier seg ikke bare om store ulykker, det kan også være risiko bundet til for eksempel

samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom, fare for forurensning, vold og trusler osv. 

Fremgangsmåte:

• Risikovurdering gjennomføres kontinuerlig i bedriften og i prosjekter slik at alle aktuelle farer og

problemstillinger blir fanget opp. 

• Vi skal planlegge og gjennomføre nødvendige forebyggende tiltak basert på vurderingene. 

• Risiko skal alltid vurderes når konsekvensene ved hendelser er alvorlige og aktiviteten ikke er dekket

av standard rutine. 

• Risiko skal alltid vurderes når aktiviteten innebærer at personer som ikke kjenner hverandre skal jobbe

sammen eller der aktiviteten er ny og ukjent. 

• Risiko skal alltid vurderes når forutsetningen for aktiviteten endres, eks. pga. værforhold, endret

bemanning, tidsmessige forhold, bruk av nytt og/eller ukjent arbeidsutstyr eller utførelse av nye

ukjente arbeidsoppgaver.

Tre spørsmål som bør være en del av risikovurderingen: 

1. Hva kan gå galt? 

2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 

3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

• Etter endt vurdering må det iverksettes tiltak som er nødvendige for å sikre et akseptabelt risikonivå. 

• Risikovurderinger er ikke en erstatning for bruksanvisninger for arbeidsutstyr eller rutiner, men

gjennomføres ev. i tillegg for å sikre kontroll med variable forhold.

• Selve risikovurderingen og de tiltak som har blitt satt i verk arkiveres i systemet.

• Når risikovurderingen er gjennomført, skal den lagres og være tilgjengelig for alle. En risikovurdering

kan for eksempel være en sikker jobb analyse (SJA).

Beskrivelse av tiltak vil ofte vises i systemet som forebyggende rutiner, under HMS-rutiner.
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2. Rutine for HMS-arbeid: Rutine for intern varsling

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen foreligger.

Alle arbeidstakere er ansvarlig for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt. 

Beskrivelse:

For virksomheter med 5 eller flere ansatte er det krav om varslingsrutine. Alle ansatte og innleide har rett

til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I tillegg oppfordres det til at slike varsler foretas.

Ved varsling til offentlig myndighet har myndighetene taushetsplikt om hvem som har varslet dem. 

Fremgangsmåte:

• Ved varsling om kritikkverdige forhold kan dette gjøres skriftlig til verneombud, tillitsvalgt eller den

varsleren føler fortrolig.

• Varslerens identitet skal behandles som en fortrolig opplysning, og så langt det er mulig ikke gjøres

kjent annet til den som mottar meldingen.

• Varsling kan foregå anonymt, men ulempen vil da være at det blir vanskelig å komme med

oppfølgende spørsmål og det kan lett føre til grobunn for mistenksomhet og utrygghet mellom

ansatte. 

• Den som mottar meldingen skal rapportere dette videre til noen i foretaket med beslutningsansvar

f.eks. styret.

• Foretaket vil til enhver tid sørge for at personvern og personopplysningsloven ivaretas. 

• Datasikkerhet skal oppfylles ved blant annet at opplysninger slettes når de ikke lenger er

nødvendige for formålet.

• Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstakerne å holde kriminelle og andre alvorlige forhold internt i

virksomheten.

Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om:

• Svikt i sikkerhetsrutiner

• Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav

• Uforsvarlig saksbehandling

• Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
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2. Rutine for HMS-arbeid: Rutine for oppfølging av sykemeldte

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen foreligger.

Alle arbeidstakere er ansvarlig for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt. 

Beskrivelse:

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Målet er å unngå

unødige langvarige sykemeldinger samt finne løsninger for at arbeidstaker kan returnere til arbeid tidligst

mulig.

Fremgangsmåte:

Arbeidsgivers oppgaver:

• Sørge for at skjema for egenmelding foreligger.

• Ta kontakt med arbeidstaker ved fravær over flere dager.

• Senest innen 4 uker skal det sørges for oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, denne

planen sendes sykemelder. NAV skal ha planen ved behov for bistand eller på forespørsel.

• Ved sykemelding >7 uker skal det ved 100% sykemelding avtales dialogmøte 1 med arbeidstaker.

Ved behov kan andre aktører, f.eks. sykemelder, bedriftshelsetjenesten, NAV, verneombud delta.

• Sykemelding >26 uker skal arbeidsgiver delta i dialogmøte 2 i regi av NAV, alternativt kan vi be om

et tidligere dialogmøte 2.

• Sykemelding >1 år skal arbeidsgiver delta i dialogmøte 3 hvis vi blir innkalt, alternativ kan vi be

NAV om et dialogmøte 3.

Arbeidstakers oppgaver:

• Gi beskjed til arbeidsgiver om fravær og informere om tidsperspektiv.

• Senest innen 4 uker skal arbeidstaker medvirke til å finne løsninger for å returnere til arbeidet og

delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplan.

• Ved sykemelding >7 uker, delta på dialogmøte 1 på arbeidsplassen hvis ikke medisinske grunner

forhindrer det. Gi beskjed om det er ønskelig at sykemelder ev andre støttespillere skal være med i

møtet.

• Ved sykemelding >8 uker uten arbeidsrelatert aktivitet kreves at arbeidstaker leverer en utvidet

legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet.

• Sykemelding >26 uker, delta på dialogmøte 2 samt medvirke til å finne løsninger for å returnere

tilbake til arbeid raskest mulig. Arbeidstaker kan be NAV om et tidligere dialogmøte 2.

• Sykemelding >1 år, delta på dialogmøte 3 ved innkalling. Arbeidstaker kan selv be NAV om et

dialogmøte 3. Vurdere om det er behov for bistand fra NAV etter utløp av  sykepengeperioden (52

uker).

Verneombud/tillitsvalgt skal bidra til å gjøre sykefraværsarbeidet til en integrert del av HMS-arbeidet, gi

råd og veiledning samt bistå i dialog med arbeidsgiver. Delta på dialogmøter hvis arbeidstaker ønsker

dette.
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2. Rutine for HMS-arbeid: Samordning av internkontroll

Ansvarlig:

Hovedbedrift er ansvarlig for at samordning gjennomføres.

Daglig leder skal sørge for at bedriften bidrar til samordning.

Beskrivelse:

Rutinen skal sørge for at kravene til hovedbedrift og samordning av internkontroll er ivaretatt i våre

prosjekter.

Hovedbedriften er pliktet til å samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig

arbeidsmiljø og sørge for samordning av de enkelte virksomheters HMS-arbeide.

Kravet gjelder de tilfeller hvor samordningen anses som nødvendig og når flere virksomheter utøver arbeid

på samme arbeidsplass til sammen har mer enn 10 arbeidstakere.

Fremgangsmåte:

Det skal alltid avklares hvilken virksomhet som har ansvar som hovedbedrift og ansvar for samordning av

internkontroll. Dette vises gjennom utfylling av skjema «Samordning av verne- og miljøarbeid på

arbeidsplass med flere arbeidsgivere»

• Hovedbedrift skal ha ansvar for samordning av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. 

• Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendig opplysninger om

hverandres arbeid for å kunne forebygge skader.

• Hver arbeidsgiver skal sørge for at egen virksomhet er innrettet og at arbeidet ordnes og utføres slik at

alle arbeidstakere er vernet i samsvar med reglene.

• Hver arbeidsgiver skal medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

• Behovet for samordning skal være en naturlig del av planleggingen (rekkefølger, tidsmessige skiller,

logistikk, plasseringer/arealdisponeringer, fysiske skiller osv.)

• Det bør også avklares bruk av felles utstyr og ressurser. (F.eks. byggeheiser, kraner, stillas o.l.)
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2. Rutine for HMS-arbeid: Stoffkartotek

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges og at stoffkartotek opprettes.

Prosjektleder er ansvarlig for at sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige i prosjektene.

Beskrivelse:

Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten.

Rutinen skal sikre at stoffkartoteket opprettes, vedlikeholdes og at arbeidstakerne kjenner og forstår

innholdet i sikkerhetsdatablad.

Fremgangsmåte:

• Stoffkartoteket skal holdes oppdatert.

• Stoffkartoteket skal alltid være tilgjengelig for arbeidstakerne.

• HMS datablader/informasjonsbladene skal finnes der kjemikaliene brukes.

• Alle arbeidstakere skal varsle nærmeste leder dersom stoffkartoteket ikke er oppdatert.

• Alle som kjøper produkter «over disk» skal levere inn datablader til den ansvarlige for stoffkartoteket.

Bedriftshelsetjenesten bør ha tilgang til stoffkartoteket for å kunne bistå arbeidsgiver og arbeidstakere

med informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko i arbeidet.

Gamle sikkerhetsdatablad arkiveres i tilfelle det blir oppdaget yrkesskader senere. 
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2. Rutine for HMS-arbeid: Tilsyn med el anlegg og utstyr

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Arbeidstakere har ansvar for å melde feil og mangler på elektrisk anlegg og utstyr.

Beskrivelse:

For å sørge for at kravene i Internkontrollforskriften følges skal virksomheten sørge for at forhold rundt

elektrisk anlegg og utstyr kontrolleres. 

Fremgangsmåte:

• Kontrollen skal ivareta både elektrisk anlegg og utstyr i virksomhetens bygningsmasse og ute i

prosjekter.

• Kontrollen gjennomføres i henhold til fastsatt sjekkliste/vernerundeskjema.

• Feil og mangler som oppdages utenom kontroll rapporteres nærmeste leder.

Utbedring av feil og mangler skal utføres av godkjent personell/autorisert installatør.
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2. Rutine for håndetring av trakassering og mobbing

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen foreligger.

Alle arbeidstakere er ansvarlige for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt.

Beskrivelse:

Trakassering:

Defineres som enhver form for handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til
formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Seksuell trakassering:

Kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til klåing, tafsing, berøring og
overgrep av seksuell karakter.

Mobbing:

Mobbing på arbeidsplassen defineres der en person over lengre tid utsettes for negativ
behandling fra en eller flere i arbeidsmiljøet og hvor den som rammes har vanskelig for å
forsvare seg mot disse handlingene.

Fremgangsmåte:

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og hindre trakassering, seksuell trakassering og mobbing.
Den som opplever seg trakassert, mobbet skal melde fra til nærmeste leder
Dersom nærmeste leder oppleves som problemet, varsles verneombud, tillitsvalgt og /eller
bedriftshelsetjenesten.
Dersom du blir oppmerksom på at det forekommer trakassering og mobbing, plikter du å
melde i fra til leder eller verneombud så snart som mulig, helst skriftlig.
Foretaket vil til enhver tid sørge for at personvern og personopplysningsloven ivaretas.
Datasikkerhet skal oppfylles ved blant annet at personopplysninger slettes når de ikke lenger
er nødvendige for formålet.

Tiltak:

Alle tiltak som iverksettes skal være skriftlige og gjøres kjent for de berørte alternativt hele
virksomheten
Alle skal medvirke aktivt ved gjennomføring av de tiltak som settes i verk for å skape et godt
og sunt arbeidsmiljø
Vi skal drive med forebyggende tiltak ved å sette grenser for oppførsel, unngå negativ omtale
av kollegaer og ha respekt for hverandre
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3. SHA Overordnet prosjektrutine: Avvikshåndtering

Ansvarlig:

Byggeleder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle har ansvar for å rapportere avvik.

Beskrivelse:

Med avvik menes mangel på oppfyllelse av et krav eller rutine.

Alle arbeidstakere i prosjektet har ansvar for å rapportere om avvik og sette seg inn i og følge de tiltak som

iverksettes. Dette for å sikre læring og ikke gjentakelse av avviket.

Alle avvik skal rapporteres ved hjelp av skjema for avvikshåndtering.

Byggeleder/avviksansvarlig har ansvar for å følge opp rapporterte avvik og sørge for at disse blir behandlet

og lukket.

Eksempler på HMS avvik:

• Avvik som avdekkes i overvåkingsaktiviteter, som f.eks. vernerunder, byggemøter

• Observasjon av farlige forhold

• Uønskede hendelser eller tilløp til uønskede hendelser

• Arbeidsulykke med personskade eller arbeidsbetinget sykdom

• Nestenulykker

Skjema for avviksregistrering ligger bakerst i denne permen.
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3. SHA Overordnet prosjektrutine: Bruk av personlig verneutstyr

Ansvarlig:

Byggeleder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle arbeidstakere har ansvar for å følge denne rutinen. 

Bygge- eller anleggsleder eller koordinator utførende (KU) har som oppgave å følge opp bruk av personlig

verneutstyr ved gjennomføring av vernerunder.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at alle arbeidstakere er gjort kjent Byggherrens overordnede krav til personlig

verneutstyr.

Fremgangsmåte:

• Personlig verneutstyr skal alltid benyttes der det ikke er mulig å beskytte seg på annen måte.

• Vernefottøy skal alltid benyttes på bygge- eller anleggsplass.

• Hjelm skal være tilgjengelig på byggeplass og benyttes ved behov eller i henhold til overordene

prosjektrutiner eller egne HMS rutiner.

• Fallsikringsutstyr skal være tilgjengelig og benyttes ved behov eller i henhold til egne HMS rutiner.

• Øvrig personlig verneutstyr skal benyttes i henhold til egne HMS rutiner.

I prosjekter er det alltid strengeste krav til personlig verneutstyr som er gjeldende.

Arbeidstaker plikter å benytte utlevert personlig verneutstyr ut i fra kravene satt i Arbeidsmiljøloven.

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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3. SHA Overordnet prosjektrutine: Rapportering av brann og ulykke

ULYKKE
Varsle ambulanse tlf. 113

Oppgi:

• HVEM: Hvem som ringer 

• HVA: Hva som har skjedd

• HVOR: _____________________________

Gi livreddende førstehjelp 

Sikre skade/ulykkesstedet hvis mulig

Varsle Byggeleder xxxxxx, Tlf. xxxxxxxx 

Byggeleder varsler daglig leder i rammet foretak og daglig leder skal melde fra til Arbeidstilsynet,

 tlf. 73 19 97 00 nærmeste politimyndighet (112) ved større alvorlige arbeidsulykker. 

Med "alvorlig arbeidsulykker" menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids

arbeidsudyktighet.

Ulykkesrapport skal alltid fylles ut!

Sikkerhetsutstyr:

Førstehjelpsutstyr befinner seg __________________________________________

 

BRANN
Sørg for å evakuere området som er berørt av brannen.

Varsle brannvesenet tlf. 110

Oppgi:

• HVEM: Hvem som ringer

• HVA: Hva som har skjedd

• HVOR: ___________________________________

Gi livreddende førstehjelp 

Sikre skade/ulykkesstedet hvis mulig

Varsle Byggeleder xxxxxx, Tlf. xxxxxxxx 

Ulykkesrapport skal alltid fylles ut!

Sikkerhetsutstyr:

Brannslokkeutstyr befinner seg __________________________________________
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3. SHA Overordnet prosjektrutine: Rydding og renhold

Ansvarlig:

Alle arbeidstakere i prosjektet har ansvar for å følge denne rutinen. 

Beskrivelse:

Rutinen skal sørge for at alle arbeidsplasser holdes hensiktsmessige rene og ryddige slik at farlige

situasjoner ikke oppstår. I tillegg skal rutinen bidra til ren byggeprosess.

Fremgangsmåte:

Arbeidsplass:

• Daglig rydding og renhold i risikoområder skal prioriteres, for eksempel rundt maskiner, utstyr

• Minimum ukentlig renhold og rydding av øvrige områder.

• Produkter skal tildekkes og beskyttes mens arbeider pågår.

• Avfallssortering skal i størst mulig grad gjennomføres.

• Spesialavfall skal leveres til godkjent mottak.

Byggeprosess:

• Tiltak iverksettes for å hindre at smuss fra utvendige riggområder kommer inn via åpninger i fasaden.

• Skitne og fuktige materialer skal ikke inn i bygget.

• Daglig rydding og fjerning av avfall og emballasje.

• Rengjøring av overflater i hulrom, vegger etc. foretas før disse lukkes eller forsegles.

• Forsegling av ventilasjonskanaler gjøres fortløpende etter montasje.

• Tildekking av ventilasjonsaggregater og elektriske skap etter montasje.

• Beskytt ferdige renholdsflater, belegg og materialer mot nedsmussing.

Personlig verneutstyr:

Støvmaske 

Hansker 

Vernebriller

Sikkerhetsutstyr:

Ut i fra arbeidets art

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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3. SHA Overordnet prosjektrutine: Vernerunde

Ansvarlig:

Byggeleder er ansvarlig for at rutinen følges.

Byggeleder har sammen med de enkelte faggruppers representant som oppgave å gjennomføre

vernerunder i prosjektet.

Alle arbeidstakere i prosjektet er ansvarlig for å sørge for at HMS-relaterte oppgaver blir ivaretatt 

Beskrivelse:

Sikre at krav satt i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften blir oppfylt i praksis. 

Vernerunder er et av de viktigste verktøy for å avdekke uoverensstemmelser mellom dokumenterte

rutiner og praktisk utførelse.

Samordning i forhold til andre virksomheter/arbeidsgivere på prosjektet skal prioriteres.

• Vernerunder skal gås jevnlig. Normal hyppighet er hver 14.dag.

• Før vernerunden starter, skal det kontrolleres om alle avvik fra forrige vernerunde er lukket.

Avviksansvarlig kontaktes hvis ikke avviket er lukket innen fristen.

• Selve runden skal ha fokus på farlige forhold som kan føre til skader på menneske, utstyr og ytre miljø.

Ved avvik iverksettes tiltak for å lukke avviket. Disse skal ha en ansvarlig for gjennomføring og en frist for

lukking (senest ved neste vernerunde). 

Skjema for vernerunder ligger bakerst i denne permen.
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3. SHA: Føring og kontroll av mannskapslister

Ansvarlig:

Byggherre er ansvarlig for at rutinen følges.

Byggherre eller dens representant er ansvarlig for at rutinen følges ute i prosjekter.

Beskrivelse:

For å vite hvem som til enhver tid befinner seg i prosjektet skal føring og kontroll av mannskapslister gjøres

iht. krav satt i Byggherreforskriften.

Fremgangsmåte:

Føring av listen:

Føring av mannskapsliste skal foregå elektronisk. 

Det skal legges til rette for effektiv kontroll av at alle som utfører arbeid på prosjektet er lovlige

arbeidstakere i lovlige virksomheter. HMS-kort skal kontrolleres jevnlig.

Alle nye som skal utføre arbeid på prosjektet skal ha en gjennomgang av og signere under de

sikkerhetsrutinene som er gjeldende, samtidig som de føres inn i den elektroniske mannskapslisten.

Listen skal inneholde: 

• Navn og adresse prosjektet

• Navn på byggherre

• Navn på arbeidsgivere/enkeltmannsforetak/innleievirksomheter

• Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

• Navn og fødselsdato samt HMS kortnummer på alle som er utførende i prosjektet

Oversiktslisten kontrolleres daglig.

Listene skal oppbevares i 6 mnd. etter prosjektet er avsluttet.
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3. SHA: Oppslag av prosjektopplysninger

Ansvarlig:

Byggherre er ansvarlig for at rutinen følges.

Byggherre eller dens representant er ansvarlig for at rutinen følges ute i prosjekter.

Beskrivelse:

En kort beskrivelse av prosjektets opplysninger skal være oppslått lett synlig på byggeplassen slik at dette

er tilgjengelig for alle. 

Fremgangsmåte:

Prosjektopplysninger bør inneholde informasjon om de forskjellige aktørene som har en rolle på

prosjektet:

• Ansvarlig søker

• Tiltakshaver

• Byggherre

• Hoved entreprenør

• Prosjektleder

• Kommune

• Byggeleder

• Formann

• Byggherrens representant SHA

• SHA - koordinator - Prosjekterende

• SHA - koordinator - Utførende

Videre må det også opplyses om:

• Hvor sanitær og hvilebrakker er plassert

• Arbeidstid

• Prosjektets adresse

• Gnr/bnr

• Kommunens saksnr.
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3. SHA: Riggplanlegging

Ansvarlig:

Byggherre er ansvarlig for at rutinen følges.

Byggherre eller dens representant er ansvarlig for at rutinen følges ute i prosjekter.

Beskrivelse:

For å sikre at våre prosjekter blir ivaretatt iht. Byggherreforskriften skal riggplanlegging alltid

gjennomføres.

Fremgangsmåte:

Planen beskrives enklest med et plankart hvor følgende tiltakssymboler med beskrivelser er vist:

• Ha sikret byggeplassen mot at uvedkommende får adkomst.

• Hensynstatt andre virksomheter i nærheten av byggeplassen.

• God orden og forsvarlig hygieniske forhold.

• Sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier.

• Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig

når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer.

• Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som

kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

• Kontroll på lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer.

• Forsvarlige arbeidstidsordninger.

• Tilfredsstillende personalrom.

• Forsvarlig innkvartering.

Riggplanen skal revideres fortløpende og endringer skal varsles umiddelbart.
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3. SHA: SHA-plan iht. Byggherreforskriften

Ansvarlig:

Byggherre er ansvarlig for å følge rutinen.

Byggherren eller dens representant er ansvarlig for at rutinen følges i prosjekter.

Beskrivelse:

For å sikre at prosjekter blir ivaretatt iht. Byggherreforskriftens krav skal det utarbeides en SHA-plan. En

SHA-plan er en unik sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt.

Fremgangsmåte:

• Under plan- og prosjekteringsarbeidet skal det fortløpende gjennomføres risikovurderinger for å

avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker. 

• Det er byggherren som har ansvaret for utarbeidelse av en SHA-plan hvis ikke annet er fastsatt i en

kontrakt, her kan NS 8440 A benyttes.

• Planen skal revideres og oppdateres i hele kontraktsperioden. 

• Andre entreprenører/underleverandører i prosjektet er ansvarlig for å bidra til at SHA-planen blir

komplett.

• Underleverandører skal bidra med opplysninger og dokumentasjon iht. kontrakten. 

• Underleverandører skal selv gjøre risikovurderinger samt gjennomføre sikkerjobb analyser (SJA) og

andre tiltak som byggherren har stilt krav om iht. byggherrens overordnede risikovurdering. 

SHA-planen skal minimum inneholde:

• Organisasjonskart. Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og

entrepriseform. 

• Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted.

• HMS rutiner. Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og

helse.

• Rutiner for avviksbehandling.

• Kontrakter.

Planen revideres fortløpende. 

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
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Avtale om overtid med sjåfører

Med bakgrunn i Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport, inngås

følgende avtale mellom __________________________ og Sartor Maskin AS:

Jeg aksepterer at overtidsarbeid jamfør §11 7.ledd i Forskrift om arbeidstid for sjåfører utvides til

400 timer per år.

Sted:

Dato:

………………………..   --------------------------------

Arbeidsgiver     Ansatt
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Bekreftelse på gjennomgått HMS-rutiner

Jeg erklærer med dette at jeg har lest og forstått bedriftens HMS-rutiner.

Jeg plikter å følge disse retningslinjer etter beste evne.

Navn:     Dato:   Signatur:
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Forord

Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer. En beredskapsplan i seg selv

er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den kan være et hjelpemiddel for å

kunne koordinere håndteringen av krisen best mulig, og således sette inn rett tiltak til rett tid.

Kriser kommer alltid ubeleilig og skaper ofte en situasjon preget av usikkerhet og

handlingslammelse. Det er derfor viktig å kunne beholde roen og handlekraften i slike

situasjoner. Kriseplanen skal derfor være en veiledning i hvordan Sartor Maskin AS,

håndterer ulike typer kriser.

Planen må gjennomgås med alle berørte parter. Planen må inngå som en naturlig del av

årshjulet og må følgelig oppdateres hvert år. 

Daglig leder er ansvarlige for oppdatering av planen.

Oppmøtested for kriseteamet:

Møterommet i 2. etg.
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Del 1 BEREDSKAPSPLAN

1 Generelt

Hensikten med beredskapsplanen er å forberede oss på å takle situasjoner som vi ønsker ikke
skal skje, men som vi vet av erfaring kan komme til å skje, slik at våre ansatte skal være best

mulig forberedt til å møte kriser og ulykker og at de skal få den hjelp de trenger.

Planen er forsøkt gjort oversiktlig og lett tilgjengelig for alle parter, slik at den kan fungere

på en hensiktsmessig og effektiv måte når tiltak skal iverksettes.

Planen er videre forsøkt tilpasset virksomhetens størrelse og behov og skal ikke overta andre

offentlige instansers ansvar, men skal i samarbeid med disse sørge for best mulig beredskap

og oppfølging på lokalt plan.

Denne planen skal være operativ for krisehåndtering v/ Sartor Maskin AS og trekker opp

hovedlinjer for hvordan dette skal utføres. Planen skal sikre at alle ansatte har tilstrekkelig

med informasjon, slik at de i en krisesituasjon vet hvem som har ansvar og hvem en skal

kontakte.

Planen må oppfattes som en praktisk anvisning for:

• Hva gjør vi når noe skjer

• Hvem gjør hva

• I hvilken rekkefølge

1.2 Beredskapsplanens Virkeområder

Større ulykke:

• Dødsfall eller personskade hvor ansatte i virksomhet ved eller med tilknytning til

Sartor Maskin er involvert.

• Hendelser hvor det er stor miljøskade på det ytre miljø

Brann eller eksplosjon:

• Større materiell skade

Uforutsette begivenheter som:

• Vil ha konsekvenser for et stort antall ansatte

• Medfører stor pågang fra presse og publikum

• Angår alvorlige strafferettslige forhold og hvor politiet/Arbeidstilsynet er koblet inn

1.2.1 Kriseteamets oppgaver under en krisesituasjon

• Håndtere situasjonen

• Gi omsorg og dekke de berørtes behov

• Tilfredsstille tredje parts behov for informasjon

• Bevare tillit og omdømme

• Bringe forholdene raskest mulig tilbake til normalsituasjonen
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1.2.2 Informasjon

All erfaring viser at informasjon er et svært viktig element i krisehåndtering. Ledelsen har

ansvaret for å lede informasjonsarbeidet i forbindelse med kriser.

Ved dødsfall/ sykdom er det politi/ helsevesen som informerer. Ledelsen, eventuelt i samråd

med politi/ helsevesen, avgjør hvordan andre pårørende varsles. Daglig leder, eller dennes

stedfortreder, koordinerer all informasjon til media, se vedlagte mediaberedskapsplan

1.3 Organisering

1.3.1 Kriseteam

All kommunikasjon med media er kriseteamets ansvar! Kriseteamet skal alltid varsles!

Kriseteamet skal fungere som ”redningssentral” med følgende oppgaver:

• Kontakt og samordning i forhold til brannvesen, politi og helsevesen/ ambulanse/

legevakt

• Samordning internt

• Informasjonsoppgaver internt og eksternt

• Vurdering av behov for å innkalle psykisk og fysisk støtteapparat i forhold til krisens

nivå

1.3.2 Varsling

Dersom det oppstår en krise skal varslingsrutinene følges.

En i kriseteamet varsles. Dersom denne ikke er tilgjengelig varsles en av de andre på lista.

Noter i loggen hvem som ble varslet når (se vedlegg 3).

Vedlagt beredskapsplanen følger overordnet varslingsliste, denne er ment å være

retningsgivende for hvem som skal varsles.

Ansatte som oppdager en mulig krisesituasjon, skal varsle:

Politi: 112

Brann: 110

Ambulanse: 113

Kriseteamet har følgende sammensetning:

Arild Bøthun mobil: 415 11 104

Kåre Bjorøy mobil: 970 32 613

Håvard Jonassen mobil: 970 32 620
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Del 2: Handlingskort

2.1 Analyse beredskapsbehov

Jfr pkt 2.2 - 2.4 etc er det etablert prosedyrar for korleis situasjonar i ulike kategoriar skal

handterast på overordna nivå.   Dette regulerer korleis vi skal ivareta situasjonar som

kan oppstå ved:

• Alvorleg ulykke / krise

• Plutseleg dødsfall

• Alvorleg sjukdom hos ansatte

Ut over dette vil det kunne oppstå situasjonar av varierande alvorlegheitsgrad i

selskapets drifts om går inn under samlebetegnelse "uønska hendingar" eller "akutt

forureining".    Prosedyre for handtering på overordna nivå går fram av pkt 2.5 og 2.6

Risikoanalyse og handtering på prosjektnivå for spesiell risiko skal gå fram av

prosjektplan for det enkelte prosjekt, men følgjande situasjonar blir vurdert som aktuelle

for selskapet å kunne komme i berøring med i normal drift og  .    

Risiko Beredskap

Feil handtering av raudlista planteartar

som medfører fare for spreiing.

Avtale med godkjent deponi om levering.   

Risikoanalyser på prosjekt som skal

identifisere behov for involvering av

spesialkompetanse.

Feil/manglande avfallshandtering Avtalar med avfallsselskap om containerhald

som sikrar tilgjenge og kontroll på innlevert

avfall

Olje- / kjemikalieutslepp til omgivelsar Absorbentar tilgjengeleg på alle anlegg.  

Tilgang til lenser etc der risikoanalyse tilseier

det.    Kystverket skal på varslingsliste ved

arbeid nær sjø.

Feil håndtering av forureina massar Avtale med godkjent deponi om levering.   

Etablert og gjort kjent rutinar blant dei

utførande.  Risikoanalyser på prosjekt som

skal identifisere behov for involvering av

spesialkompetanse

Spreiing av sediment ved arbeid i/nær

vatn som kan påverke dyre- og planteliv

Etablering av siltgardin og turbiditetsmåling

der risikoanalyse tilseier behov.
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 2.2 Alvorlig ulykke/ krise

Fase Ansvarlig Tiltak

1. Akutt fase Den som først

kommer til

ulykkesstedet

Varsel:

Politi – 112

Brann – 110

Lege / ambulanse 113

Setter i gang førstehjelp/oppliving

Alt. ring i henhold til varslingsliste: 1. person

på listen i Kriseteamet

Politi Varsle/informere
pårørende. Gjøre politi

arbeid.

Evt. ta del i info. arbeidet

 Daglig leder Vurdere behovet for involvering av kriseteam.
Vurdere andre instanser som bør involveres.

2. Oppfølgingsfasen

 Kriseteamet

Kontakter pårørende.
Informerer ansatte. 

Ansvar for evt. info ut til

media.

Info. til eksterne parter om hva som blir gjort

Legger opp strategier for videre arbeid ift

krisens omfang.

Kriseteamet innhenter kompetanse

Kontakter BHT for kompetanse og videre
oppfølging.

Informasjon til ansatte 

Gjør klar for evt. samlingssted for
samtaler/bearbeiding.

Få oversikt over hendelsen – hvem hva, hvor,

konsekvenser og tiltak framover.

Informere om hjelpeapparat i og utenfor

Sartor Maskin. 

Daglig leder Vurderer om pågående arbeider i bedriften skal
avsluttes/stanses midlertidig.

Kriseteam Observerer ansatte som får problemer.
Debrifing for ansatte kort tid etter hendelsen.

Arbeidsmiljøutvalg
AMU

Vurdere om en kan forebygge/hindre
liknende ulykker i fremtiden
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 2.3 Plutselig dødsfall

Krise Ansvarlig Tiltak

Plutselig

dødsfall ansatte

Den som finner den
forulykkede/ først

blir kjent med

forholdet

Varsle:

Politi 112

Lege / ambulanse 113

Alt. ring i henhold til varslingsliste: 1. person på

listen i Kriseteamet

Lege Stadfeste dødsfall

Politi Stadfester evt. død/ etterforsker forhold

Politi/ prest Varsler pårørende

Daglig leder Vurdere involvering av kriseteam. 

Daglig leder Varsler andre ansatte
Kontakter pårørende.

2. Oppfølgingsfasen

 Kriseteamet

Informerer ansatte 
Innhenter tillatelse fra pårørende til å gå ut

med info.

Info. til eksterne parter.

Legger opp strategier for videre arbeid ift.

krisens omfang.
Kriseteamet innhenter kompetanse

Kontakter BHT for kompetanse og videre

oppfølging. 

Informasjon til ansatte.

Organiserer minnestund og opplegg for å ta

imot pårørende.

Forsikringsordninger/ vurdere erstatningsansvar

Daglig leder Vurderer om pågående arbeider i bedriften skal

avsluttes/stanses midlertidig.

Kriseteamet Vurdere hvem som skal representere Sartor
Maskin ved evt. minnehøytidelighet / begravelse.

Daglig leder Utarbeider info som kan settes opp på

begravelsesdagen.

Kriseteamet Observerer ansatte som får problemer.
Debrifing for ansatte. Debrifing av direkte

involverte gjennomføres innen 48 timer etter

hendelsen.
Kort oversikt over tiltakene:

Ved død hos ansatte skal både lege, ambulanse og politi varsles. 
Kriseteamet skal også alltid varsles.

Informasjon knyttet til markeringen kommer fra kriseteamet.
Sartor Maskin må sette inn ressurser til å følge opp andre ansatte og pårørende i en sorgperiode. Arbeidet er

viktig siden erfaringer viser at slike hendelser kan vekke følelser hos andre i organisasjonen.
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 2.4 Alvorlig sykdom hos ansatte

Krise Ansvarlig Tiltak

Alvorlig sjukdom hos

ansatt

2. Oppfølgingsfase

Daglig leder Tar ansvar for drøfting og
evt. delegering.

Viser oppmerksomhet.

Sender

hilsen/blomster.

Kontakter BHT for kompetanse og

videre oppfølging.

Vurder involvering av prest.
Innhenter samtykke til å informere andre

ansatte. (Jfr. personvern og privatlivets

fred).

Info. gis i møter, ikke elektronisk.

Avklarer også om det er spesielle

grupper som skal ha info. før andre. 

Daglig leder
Prosjekt-/anleggsleder

Informerer den ansatte ift.
vedkommendes rettigheter.

Hjelper med evt. utfylling av skjema

etc. Følger opp den tilsatte 

Setter inn tiltak for å gjøre det mulig

for vedkommende å fortsette i sitt

arbeid.

Vurdere hjelp fra andre ansatte

eller instanser utenfra.

Bedriftshelsetjenesten Vurderer om det er spesielle tiltak
som kan settes inn.

Behjelpelig med kompetanse.

Være med å vurdere involvering fra

andre – avklare behov.

Arbeidsmiljøutvalg
AMU

Være et støtte organ for begge

parter ved behov
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 2.5 Uønsket hendelse på bygg og anlegg

Krise Ansvarlig Tiltak

Uønsket hendelse på bygg

og anlegg

2.Oppfølgingsfase

Første mann på
åstedet.

Vedkommende som

observerer hendelsen

Ved alvorlige og akutte hendelser:
Varsler:

Politi – 112

Brann – 110

Lege / ambulanse 113

Alt. ring i henhold til varslingsliste: 1.

person på listen i Kriseteamet

Daglig leder
Prosjekt-/anleggsleder

Vurderer situasjonen og om
kriseteam bør settes inn

Vurderer om andre instanser

bør tilkalles for kompetanse

Kriseteamet Kontakter pårørende
Ansvar for evt. info ut til media

Kriseteamet
Informerer ansatte. 
Info. til eksterne parter.

Orienterer om hva som blir gjort

ved Sartor Maskin.

Kriseteamet Legger opp strategier for videre
arbeid ift. krisens omfang.

Kriseteamet kan innhente kompetanse

på området.

Informasjon til ansatte.

Få oversikt over hendelsen – hvem hva,

hvor, konsekvenser og tiltak framover
Kontakter BHT ved behov for

kompetanse og videre oppfølging

Daglig leder Vurderer om pågående arbeider i

bedriften skal avsluttes/stanses

midlertidig.

Arbeidsmiljøutvalg
AMU

Vurdere om en kan forebygge/hindre
liknende ulykker/hendelser i fremtiden.
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 2.6 Akutt forurensing

Krise Ansvarlig Tiltak

Akutt miljøforurensing

2.Oppfølgingsfase

Første mann på
åstedet.

Vedkommende som

oppdager hendelsen

Varsler:

Brann – 110

Øygarden Brann og Redning 

Vakttelefon – 934 41 998

Bergen Brannvesen

Alarmsentral – 53 03 02 90

Askøy Brann og Redning – 56 15 80 00

Alt. ring i henhold til varslingsliste: 1.

person på listen i Kriseteamet

Daglig leder Vurderer situasjonen og om
kriseteam bør settes inn

Vurderer om andre instanser

bør tilkalles for kompetanse

Kriseteamet Ansvar for evt. info ut til media

Kriseteamet
Informerer ansatte. 
Info. til eksterne parter.

Orienterer om hva som blir gjort

Kriseteamet Legger opp strategier for videre
arbeid ift. krisens omfang.

Kriseteamet kan innhente kompetanse

på området.

Informasjon ansatte.

Få oversikt over hendelsen – hvem hva,
hvor, konsekvenser og tiltak framover 

Daglig leder
Prosjekt-/anleggsleder

Vurderer om arbeider skal stanses.

Arbeidsmiljøutvalg
AMU

Vurdere om en kan forebygge/hindre
liknende ulykker/hendelser i fremtiden.



Sartor Maskin AS

Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    <Mobil>
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.1.1

System utarbeidet: 14.03.2013

HMS revidert: 27.05.2019

KS revidert: 27.05.2019

Utgave nr.: 04

Utskriftsdato:

Godkjent dato: <GodkjentDato>

Del 3 Vedlegg

3.1 Kortfattet huskeliste for en krisesituasjon

Den som først blir oppmerksom på en krisesituasjon/ulykke har ansvar for å melde fra!

Når du varsler, må du huske på å si:

•••• Hvem du er

•••• Hva som har skjedd

•••• Hvor har det skjedd

•••• Hvilke omfang/konsekvenser får hendelsen

Husk å skriv logg over hvem som varsles når. Loggen skal forefinnes i papirformat og

skal arkiveres. Se vedlegg.
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3.2 Medieberedskapsplan ved større ulykker og / eller kriser

• Daglig leder, eller dennes stedfortreder, har det overordnede formelle ansvaret i en

krisesituasjon.

• Daglig leder, eller dennes stedfortreder, koordinerer all informasjon til media.

• Daglig leder, eller dennes stedfortreder, innkaller de i ledelsen som er tilgjengelige for å

informere og konferer med utgangspunkt i følgende spørsmål:

• Hva informerer vi om?

• Hva informerer vi ikke om?

• Når informerer vi?

• Hvor informeres det fra?

• Hvordan informeres det?

• Hvem gjør hva?

• Det er ikke Sartor Maskin sin oppgave å informere utad om at en ulykke har skjedd. Men

daglig leder eller andre i dennes sted må holde seg orientert om at politiet gjør det. I samråd

med politiet vurderer daglig leder når og hvordan informasjon skal gis internt. Bortsett fra

umiddelbare kommentarer om bekymring eller sorg over det som har skjedd, bør daglig

leder i første omgang overlate til politiet å informere media.

• Ansatte skal ikke snakke med pressen, eller benytte sosiale medier til å informere i

krisesituasjoner. Om ikke annet er uttrykkelig avtalt, skal media henvises til daglig leder.

• Ingen ansatte skal oppgi navn på kolleger til dem som er forulykket - heller ikke formidle

opplysninger om eller fotografier av de forulykkede. Kolleger som uttaler seg til pressen må

regne med sterkt påtrykk, og vil som regel være for dårlig orientert om de faktiske forhold.

Politiet uttaler seg om:

• Eventuelle omkomne

• Tilstanden til eventuelle skadde - eller henviser til vedkommende

• Sykehus

• Navn på omkomne eller skadde

• Omstendighetene rundt selve ulykken

• Årsaken til ulykken

• Redningsarbeidet

Daglig leder kan på bedriftens vegne etter hvert uttale seg om:

• I hvilken sammenheng ulykken skjedde

• Hvilke konsekvenser ulykken eventuelt kan tenkes å få for bedriften

• Hvilke tiltak som eventuelt er satt i gang, eller kan bli satt i gang

Det er taushetsplikt når det gjelder personlige forhold en får kjennskap til, når det
gjelder ansatte.
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3.3 Logg ved kriser

Dato Type hendelse/krise Kontaktet Bekreftet Merknader
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Beredskapsplan Ytre-miljø

DEFINISJON

Denne planen aktiveres ved utilsiktede utslipp av diesel, bensin og oljer.

REGELVERK

• Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

 (internkontrollforskriften)

• Forurensningforskriften

FORMÅL

Ha en god beredskap på plass slik at det ytre miljø blir så lite skadelidende som mulig ved et

eventuelt utslipp. Samt sikre at alle hendelser og situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning

registreres, rapporteres til aktuell miljøvernmyndighet og behandles i tråd med avklart løsning.

ANSVAR

Daglig leder er ansvarlig for at beredskapsplanen kjent. Den enkelte ansatte er ansvarlig for at den blir

fulgt.

OMFANG/MÅLGRUPPE

Alle ansatte ved Sartor Maskin AS og innleide på prosjekter som vi har hovedansvaret på.

VARSLING

Aksjon Ansvarlig

Ved utslipp/ mistanke om utslipp må den som oppdager det, straks varsle

anleggsleder som igjen varsler daglig leder

Den som oppdager det

Anleggsleder kartlegger situasjoner og sørger for at tiltak iverksettes

umiddelbart for om mulig å minimere skadeomfang og sikre personell.

Anleggsleder

Anleggsleder har ansvar for at nødvendige offentlige instanser varsles om

hendelse, dersom det er skjedd en forurensning til ytre miljø. Daglig leder

informeres fortløpende.

Anleggsleder

 HENDELSER

Utslipp av diesel, bensin og oljer

Aksjon

Vurder bruk av absorberende materialer ut i fra mengde utslipp.

Brukte absorbenter legges i tette plastsekker som leveres til godkjent mottak for spesialavfall.

Absorberende materiale benyttes for å fjerne evt. rester. Brukte

absorbenter legges i tette plastsekker som leveres til godkjent mottak for spesialavfall.

Forurenset område spyles med vann. Spylevann samles opp av godkjent renovasjonsselskap.

Bruke lenser ved utslipp til sjø/vann. Og elver/bekker hvor det lar seg gjøre. 
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Media:

All kontakt med media skal gå gjennom daglig leder.

Varslingsliste

Administrasjonen Sartor Maskin AS

Navn Stilling Telefon E-post

Arild Bøthun Daglig leder 415 11 104 arild@sartormaskin.no

Kåre Bjorøy Styreleder 970 32 613 kaare@sartormaskin.no

Håvard Jonassen HMS-leder 970 32 620 haavard@sartormaskin.no

Eksterne kontakter og ressurser

Navn Telefon  E-post

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Arbeidstilsynet 73 19 97 00 /

464 49 147 utenom kontortid

post@arbeidstilsynet.no

Fylkesmannen i

Vestland

57 64 30 00 fmvlpost@fylkesmannen.no

DSB 33 41 25 00 / 

482 12 000 alvorlige ulykker

postmottak@dsb.no
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Kartlegging RUH og tiltaksplan

Mål:
Unngå at tilsvarande hendingar kan skje igjen.   

Gjennomføring
Kartlegge årsak til uønska hending, definere tiltak, ansvar og frist for implementering av tiltak.
  

Dato

Deltakar kartlegging:

Hendelse/fakta:

Kartlegging
Årsak Tiltak Ansvar Frist
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Miljøaspekt

Riskovurdering vesentlege miljøaspekt
Selskapets aktivitet medfører påvirkning på omgivelsane.    Våre leveransar vil variere frå
prosjekt til prosjekt etter kundens krav, men dei mest vesentlege faktorane som selskapet kan
påverke er primært:
• Handtering av ureine massar på selskapets prosjekt
• Handtering av bygg- og anleggsavfall
• Klimapåverkning lokalt og globalt gjennom utslepp av klimagassar, primært CO2 og NOX.
• Utslepp og ureining til ytre miljø ved uønska hendingar på selskapets prosjekt.   Primært

vil risiko omfatte olje og diesel.

Ut frå risikovurdering er følgjande rutinebeskriving definert:
• Selskapet har etablert rutine for håndtering av ureine massar på prosjekt der det er

indikasjon på at det eksisterar risiko for dette
• Selskapet har etablert rutine for handtering av bygge- og anleggavfall.
• Selskapets klimapåvirkning vil bli minimert ved å sikre løpande fornying av maskin- og

bilpark og vurdere forbruk og utslepp ved nyanskaffelsar.
• Selskapet vil gjennom HMS- og KS plan på prosjekt gjere risikovurdering og definere

førebyggande tiltak for å unngå uønska hendingar og miljøpåvirkning som følgje av
ureining.

• Selskapet har etablert rutine for håndtering av utslepp og ureining til ytre miljø
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Miljøaspektanalyse

Hensikt

Hensikten med dette dokumentet er å ha oversikt over forhold ved vår drift som påvirker ytre miljø og ut

frå dette definere kva miljøaspekt som er vesentlege.

Ansvar

Dagleg leiar på selskapsnivå

Verksmeister på verkstad

Anleggsleiar på prosjektnivå

Følgjande klassifiseringar av miljøaspekt er lagt til grunn: 

1 - Vesentlege miljøaspekt, dvs tilhøve som har potensiale for stor negativ miljøpåvirkning ved uønska     

 hendingar.   Prosjektplanar må sikre tiltak for at å minimere risiko knytt til desse.

2 - Miljøaspekt å vurdere, dvs miljøaspekt som kan ha negativ påveknad på miljø, men ikkje akutt

påvirkning med risiko for stor skade.   Prosjektplanar må vurdere tiltak der det er relevant.

Kommunikasjon 

kommunikasjon av vesentlege miljøaspekt skal skje på overordna nivå i tilsettmøter og på prosjektnivå i

prosjektplanar

Beskrivelse

Aktivitet Aspekter Påvirkninger Klassifisering

Bilkjøring
(Firmabiler og

lastebiler)

Dieselforbruk
(avgasser CO2 og

NOx)

Ikke fornybar ressurs.
Forurensing, påvirker

ozonlaget og kan gi
drivhuseffekt

2

Støy Ubehag for mennesker og dyr 2

Ulykker Utslipp av drivstoff, olje eller
avfall vi transporterer.

1

Bruk av
anleggsmaskiner

Dieselforbruk
(avgasser CO2 og

NOx)

Ikke fornybar ressurs.
Forurensing, påvirker

ozonlaget og kan gi

drivhuseffekt

2

Støy Ubehag for mennesker og dyr 2

Ulykker Utslipp av drivstoff, olje eller
avfall vi transporterer.

1

Lasting og
lossing av

steinmasser/

avgravingsmasse

r

(Bruk av

dieseldrevne

maskiner/hjullast

ere)

Dieselforbruk
(avgasser CO2 og

NOx)

Ikke fornybar ressurs.
Forurensing, påvirker

ozonlaget og kan gi

drivhuseffekt.

2
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Støy Ubehag for mennesker og
dyr.

2

Ulykker Utslipp av drivstoff, olje eller
masser vi transporterer.

1

Støv Kan bli steinstøv, som
forurenser/skjemmer.

1

Lasting og

lossing av avfall
(Bruk av

dieseldrevne

maskiner/hjullast

ere)

Dieselforbruk

(avgasser CO2 og

NOx)

Ikke fornybar ressurs.

Forurensing, påvirker
ozonlaget og kan gi

drivhuseffekt.

2

Støy Ubehag for mennesker og
dyr.

2

Ulykker Utslipp av drivstoff, olje eller

masser vi transporterer.

1

Søl og rot ved
omlastingen

Kan bli flygeavfall, som
forurenser/skjemmer.

1

Håndtering og
sortering av

avfall

Sorteringsgrad Sorteringsrekkefølge: 
1. Materialgjenvinning

2. Energigjenvinning

3. Deponi

1

Diesel-/oljeforbruk Ikke fornybar ressurs. 2

Lagring av avfall Lagringssted Lagringssted kan forringe
varen, for eksempel fukt.

Ved oppbevaring ute kan

det være visuell

forurensing, og det kan bli

flygeavfall.

Farlig avfall skal lagres på

sikkert sted (låsbart, dobbel

bunn og oppsamling).

1

Lagringstid Lagringstid kan forringe
varen, for eksempel fukt.

Forringelse av emballasjen

kan gi flygeavfall.

2

Levering av
avfall

Hva gjør vi innsamlet
og sortert avfall?

Avfall kan i verste fall
ikke bli håndtert etter

gjeldende lover og regler,

og kan havne på uærlige
hender.

1

Alle våre
avfallsfraksjoner

leveres til godkjente
mottak

Spesielt farlig hvis for
eksempel EE avfall, farlig

avfall eller plastikk spres
eller brennes. Kan spre

miljøgifter til mennesker

og miljø.

1

Diesel-/oljeforbruk Ikke fornybare ressurs. 2
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Gir unødig miljøbelastning

ved lange transporter.

Avhending av
brukte biler,

maskiner og

utstyr.

Når ”varen” forringes
kan det medføre

lekkasje ut i naturen

eller skader

mennesker.

Forurensing av farlig avfall,
(batteri, olje, diesel)

2

Visuell forurensing Natur og miljø skjemmes. 2

Utseende,
renhold og orden

på bygg, ute- og
inneområde,

biler og

maskiner.

Inntrykk, oppfatning
og holdning til vår

bedrift.

Når vi har velholdte
bygninger, biler og maskiner,

er det lettere å holde det fint
og ryddig og ta bedre vare på

eiendelene.

2

Avfall er ikke

ensbetydende med
skitt, rot og uorden.

Vi gir kunder,

samarbeidspartnere og
omverdenen et godt

inntrykk som er med å gi

oss et positivt omdømme.

Gir ansatte og eiere stolthet

over bedriften

2

Visuell forurensing 2
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Prosedyre for montering av endeforankret bolt

Formål:

Sikre korrekt montasje av endeforankret bolt

Ansvar:

Utførande arbeidar for montasje.   Anleggsleiar har ansvar for at det ligg føre anvisning av omfang

og type.

Beskrivelse:

Som endeforankrete bolter brukes bolt med lokset polyesterpatron.   Brukes både i harde og mye

bergarter. Kan tillate noe oppsprukket fjell, men polyester kan gi dårlig feste i tett oppsprukket

fjell eller myke / løse bergarter. Brukes når det er behov for rask sikring og innspenning av fjellet.

Godt egnet i sprakefjell. Bolten blir aktiv ved forspenning.

Polyesterpatronen har normalt en lagringsholdbarhet på et år ved 20 grader.

 

Boring av hull: 

Ved håndholdte maskiner brukes bor-serie 11, 12 og 13 (Ø 27 – 40 mm) 

Hullet bores 100-150 mm kortere enn bolten.

Montering: 

Hullet rengjøres med spyleluft eller vann. Polyesterpatronen skyves inn til hullbunnen ved hjelp

av bolten eller en ladekjepp. (ved oppsprukket fjell kan det være behov for flere patroner) Bolten

roteres og mates sakte gjennom polyesterpatronen. Rotasjonshastighet bør være 3- 400 o/min

ca. 25-30 sek. for Ø 20-25 mm og ca. 7-10 sek. for Ø 12-16 mm. Bolten låses med et renskespett,

tang eller lignende før drillen reverseres. Bolten forspennas.

I sprakefjell må mutteren strammes inntil underlags-platen, men bolten skal ikke forspennas.
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Lokset polyesterpatron

Bruksområder:

Lokset polyesterpatron brukes til forankring av bolter i dimensjonsspekteret 16-40 mm dia. hvor

det er krav til et sikkert og raskt feste i betong, tegl, mur og fjell.

Brukes til montering av maskiner og utstyr industrien, feste av kranbaner, feste av fjellbolter i

gruver og tunneler, til bolting ved fjellsikring, montering av ensidig forskaling o.l.

Fordeler:

• Enkel og rask i bruk

• Sterk, rask og varig forankring

• Kan brukes som forankring oppunder tak.

• Intet ekspansjonstrykk – Kan derfor brukes i svake og relativt bløte materialer.

• Påvirkes ikke av vibrasjoner.

• Bolten er beskyttet mot korrosjon, og de fleste typer kjemikalier.

• Forankringskreftene fordeles jevnt.

Beskrivelse:

Lokset polyesterpatron består av en pølse med to kammer i lengderetningen. I det ene kammeret

er det polyester, og i det andre herder. Når man roterer bolten igjennom patronen i borehullet

blir de to komponentene blandet, og herder nesten umiddelbart.

Egenskaper:

Geltime = 20 Sekunder

Geltime defineres som tiden det tar fra blandingen påbegynnes til massen begynner å sette seg.

Geltime= 20 sekunder gjelder dersom polyesteren har en temperatur på ca. 25 °C.

Blandetid fra start til bunn, inklusiv 5 sekunders blandetid i bunnstilling av hull, er 15 sekunder.

Lavere temperatur på polyesteren medfører at gel time øker.

Laveste brukstemperatur:

Dersom polyesteren har en temperatur på 15°C eller mer kan den brukes i temperaturer ned til

0°C, under forutsetning av at hullet er fritt for is og rim, og at bolten har en temperatur på 15°C.

Boltetyper:

Boltene må være gjenget eller av kamståltype med skråkappet ende for å kunne blande Lokset

polyesterpatron riktig i borehullet. Ved store borehull i forhold til boltediameter, skal det

benyttes påklemt blandefjør. Hullet må stå i forhold til boltediameter.
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Prosedyre for montering av fanggjerde

Formål:

Sikre korrekt montasje av fanggjerde

Ansvar:

Utførende arbeider for montasje.   Anleggsleder har ansvar for at det ligg føre anvisning av

omfang og type.

Beskrivelse:

Bestiller må angi hvilken kvalitet det skal være på betong, tilsetningsstoff og krav til lagtykkelse og

armering. Anleggsleder skal sikre at denne informasjonen er tilgjengelig før utføring. Utførende

arbeider skal følge anvisning ved utføring.

Gjennomføring: 

Forankring / montering av fanggjerde bør bestemmes ut ifra stedlige forhold, bergkvalitet og om

det skal fungere som fanggjerde.

Forankrings:

1. Hvilken type bolter skal benytte.

2. Hvilken type steinsprangnett / wire nett skal benytte.

3. Lengde / høyde skal benytte.

 

 

WIRENETT 2x3 WIRENETT 2x3 

Bilde1. Oppsett fanggjerde med wirenett



Sartor Maskin AS

Postboks 374
5343 STRAUME

Telefon: 56313690
Mobil:    
Faks:     56313691

www.sartormaskin.no
post@sartormaskin.no
Org.nr.: 957213219

Programversjon: 11.3.0

System utarbeidet: 14.03.2013

HMS revidert: 23.06.2020

KS revidert: 23.06.2020

Utgave nr.: 05

Utskriftsdato: 25.08.2020

Godkjent dato: 23.06.2020

Prosjektnavn: Leveringsadr.:

Sign. ansvarlig: Gnr./Bnr.   ,  

Sign.dato: Kommune

Side 2 av 2

 

Bilde 2. Oppsett fanggjerde med steinsprangnett.
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Prosedyre for montering av fullt innstøpte bolter

Formål:
Sikre korrekt montasje av fullt innstøpte bolter

Ansvar:
Utførende arbeider for montasje. Anleggsleder har ansvar for at det foreligger anvisning av
omfang og type.

Beskrivelse:
Fullt innstøpte bolter kan brukes i alle bergarter og oppsprekkingsgrader. Er imidlertid en stiv
boltetype og derfor ikke egnet ved store deformasjoner, for eksempel ved høye bergtrykk
(sprakefjell) Mye brukt til systematisk bolting bak stuff og forbolting. Bolten er godt egnet til
sikring i fjellskjæringer.

Boring av hull: 
Hullet bores minst like langt som bolten. Diameteren skal være minimum 10 mm større enn
boltediameteren, helst 20 mm. 

Montering: 
Mørtelslangen føres helt inn i bunnen av hullet. Slangen trekkes langsomt ut etter hvert som
mørtelen pumpes inn. Bolten presses deretter inn i hullet. Mørtelens konsistens bør være slik
at bolten blir hengende. Dersom den siger noe, kan den låses med en kile eller fjær. Dersom
det brukes underlagsplate, halvkule og mutter skal ikke bolten forspennes. 
Mutteren skal bare strammes inntil etter at mørtelen Dersom det blir anvist spesielt definerte
boltetypar som skal gysest gjennom bolten, skal det ligge føre egen montasjeanvisning. 
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PRODUKTBESKRIVELSE NONST 50
Er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 – 3 % før avbinding.
Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og
platinerende stoffer. Frostfri typene (FF) inneholder også stoffer som bevirker at sementen
herder og massen ikke virker sprengende selv ved temperaturer ned til – 25oC.

BRUKSOMRÅDE
For bolting (gysing), injeksjon, fuging samt understøpsarbeid i tykkelser fra 5 – 15 mm.
Nonset 50 og Nonset 120 har forskjellig maks. kornstørrelser og ulikt vannbehov til de
forskjellige anvendelsesområder. Ferdig utblandet masse må være plassert senest 3/4 time
etter blanding for ikke å tape ekspansjon.

Blanding Nonset 50
Mørtlene skal kun tilsettes vann og blandes i minst 3 minutter til klumpfri masse. Benytt ikke
mer vann og bløtere masse enn nødvendig, da for mye vann kan gi separasjon, redusert
fasthet og dårlig resultat. Blanding kan ved mindre arbeider skje med drill og visp, og små
mengder for hånd.
For Frostfritypene benyttes lunkent.

Boltegysing
Til bolting benyttes Nonset® 50 eller Nonset® 50 FF. Mørtelen blandes og pumpes med egnet
utstyr. Mørtelen skal blandes til en kremaktig konsistens. Mateslangen føres så inn i bunnen av
boltehullet og pumpingen starter. Slangen trekkes så sakte utover til hullet er fylt, deretter
settes bolten inn. I vertikale takhull kan det være nødvendig å låse bolten med en kile eller
lignende til mørtelen har bundet av.
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Prosedyre for montering steinspangnett/isnett

Formål:

Sikre korrekt montasje av steinsprangnett / isnett

Ansvar:

Utførende arbeider for montasje.   Anleggsleder har ansvar for at det ligg føre anvisning av

omfang og type.

Beskrivelse:

Forankring / montering av steinsprangnett bør bestemmes ut ifra stedlige forhold, bergkvalitet og

om det skal fungere som rent steinsprangnett eller om det skal fungere som isnett.

 Forankringsbolter:

1. Forankringsbolter bør være galvaniserte og pulverlakkerte. M 16 eller M 20 

2. Som rent steinsprangenett i godt fjell kan man gjerne bruke M 16 0,6 – 0,8 m lange

kamstålbolter som forankres med polyesterpatroner. 

3. Der nettet skal fungere som isnett bør det brukes M 20 - 0,8, 1,2 eller 1,5 m bolter. Boltene kan

monteres med polyesterpatroner. I noen tilfeller vil det være nødvendig å bruke lengre bolter for

å kunne montere nettet mest mulig vertikalt. 

4. Ekstra nettskiver på sikringsbolter kan 

brukes som forankring der dette er høvelig. Skivene må da ha 20 eller 25 mm hull for å passe på

M 20 eller M 24 mm sikringsbolt. 

5. Steinsprangnett brukt som isnett krever at nettet monteres 20-25 cm ut i fra fjellveggen ved

hjelp av 2 mutter og 2 skiver. Nettet må monteres mest mulig vertikalt slik at vannet fryser og blir

hengende i nettet. 

6. Boltetetthet bør være ca. 1 bolt pr. 4-6 m2 for steinsprangnett i godt fjell og ca. 1 bolt pr. 4 m2

i dårligere fjell og der nettet monteres som isnett. I noen tilfeller vil det være nødvendig å

supplere med bolter utover dette. Normalt boltemønster er 2×2 eller 3×3 og 1 i midten.

Sistnevnte gir automatisk veksling i høyden på boltene, noe som er å foretrekke. Begge mønster

gir ca. 1 bolt pr. 4 m2. Noe som er krav i fra Statens vegvesen. 

7. Antall festebolt til nett finnes da enkelt med å ta nett arealet og dele på 4. 1000 m2 nett gir

250 festebolt. 
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 Montering i topp og bunn. 

1. Montering i topp og bunn kan gjøres enten med topp og bunnwire (10 mm) eller med

stigeband / fjellband. Montert på M 20 0,8, 1,2 eller 1,5 meter lange sikringsbolt med øyemutter

eller skiver. Bandene bør være galvaniserte og pulverlakkerte. Der det er ønskelig kan toppwire

løftes litt opp slik at nettet fanger opp stein etc. som kommer ovenfra. Eller det kan monteres helt

ned til bakken. Dette avgjøres etter hva stedlige forhold tilsier. 

2. Nettet kan også monteres bare med skiver i bunnen hvis ønskelig. Tettheten mellom

bunnboltene som må settes på linje bør da ikke overstige 1,5 meter. 
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Prosedyre for sprøytebetong tørr/våt

Formål:
Sikre korrekt menge og kvalitet

Ansvar:
Utførende arbeid for sprøytebetong.   Anleggsleder har ansvar for at det ligg føre anvisning av
omfang og type.

Gjennomføring:
Utførende operatør skal før oppstart:

• Kontrollere/gjennomgang av pumpen, kontroller motor olje og hydraulikkolje.
• Kontroller koblinger og tetninger på pumpe.
• Kontroller at slanger og pakninger er OK.
• Kontroller at leveransen er rett ihht Byggherre eller Anleggsleder 

Ved avslutning av arbeider skal utførende operatør:
• Visuell gjennomgang av pumpe og slanger
• Reingjøre pumpen med avfetting og spyle gjennom slanger
• Smøre pumpen inn med formolje
• Smøre opp pumpen med gris
• Se over at alt er komplett: 

• Sprøytespiss
• Tetnings ring for vann
• Pakninger
• Slangeklemmer. 
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PSI - Personlig sikkerhetsinstruks

Hensikt:
For å sikre at alle arbeidere er kjent med anleggets HMS-plan. For å sikre at alle har fokus på
HMS.

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen/instruksen følges.
Prosjektleder/anleggsleder er ansvarlig for at alle arbeiderene blir gjort kjent med instruksen
på anleggene.

Beskrivelse:

Sikkerhetsinformasjon:  
Jeg er informert om byggeplassens SHA plan og sikkerhetsplan der det fremgår blant annet
hvor jeg finner førstehjelpsutstyr, brannvernsutstyr og produktdata for kjemiske stoffer.

Verneutstyr:
Det er påbudt med hjelm, vernesko og synbarhetstøy på hele byggeplassen. Hørselsvern,
vernebriller og egnet støvmaske skal være tilgjengelig og skal brukes der det er påkrevd. 

Det er vert enkelt firma sitt ansvar å påse at deres ansatte har, og bruker, nødvendig
verneutstyr til enhver tid. Det oppfordres til å ta av verneutstyr når en ferdes utenfor
byggeplass. Likeledes oppfordres det til at det i fasiliteter i lokalmiljøet ikke benyttes
tilsmusset arbeidstøy (kafeer, kantiner, butikker ol.)

Vernearbeid:
Det er informert om byggeplassens verneorganisasjon. Verneområde og navn på verneombud
fremgår av byggeplassens sikkerhetsplan. Det henvises til oppslagstavle.

Forebyggende tiltak:
Arbeidsmiljøloven § 16 pålegger alle å medvirke til å hindre ulykker og helseskader samt bidra
til sunt og trygt arbeidsmiljø. Jeg kan bidra ved å gå foran med et godt eksempel, holde
byggeplassen ryddig, bruke påbudt verneutstyr og påse at sikkerhetsanordninger er på plass
og fungerer. 
Ved arbeid som medfører fjerning av sikkerhetsinnretninger som: gjerder, sperringer ol. må
egnet sikringsutstyr benyttes og sikring må reetableres før området forlates.
Ved forhold som jeg ikke kan rette selv må jeg melde fra til nærmeste leder.

Rapportering:
Dersom jeg oppdager farlige forhold eller handlinger skal jeg rapportere dette til
byggeplassledelsen. Dette gjøres ved å fylle ut skjema for Rapport Uønsket Hendelse «RUH».
Skjemaet kan også benyttes til forbedringsforslag. 

Arbeidstidsordning:
Arbeidstid på byggeplassen er fra 07.00 til 15.00, arbeid utover dette skal avtales og
godkjennes på forhånd av Sartor Maskin AS.  Så langt det er mulig skal jeg unngå unødvendig
støyende arbeid. Dersom dette må gjennomføres skal tiltak iverksettes etter godkjenning fra
Sartor Maskin AS.
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Røyking:
Det oppfordres til at røyking kun forekommer på oppmerket plass. Sneiper skal ikke kastets på
bakken, men samles i spann/bøtter. Snus skal ikke spyttes/slenges i bygget, men kastes i
restavfallet.

Sertifikater/dokumentert opplæring:
Maskiner og oppgaver som krever sertifikater eller dokumentert opplæring skal bare
brukes/utføres av personell som har nødvendig kompetanse. Sertifikater og dokumentasjon
skal fremlegges ved kontroll.

Adgang til byggeplass: 
Alt personell er pålagt å registrere inn/utgang på kortskanner i eller ved brakke. Ved
mangelfull registrering kan det reageres med en advarsel, deretter bortvisning.
Hvor det ikke er kortskanner skal egen app brukes. App fåes av anleggsleder/prosjektleder. 
Gjerder skal kun åpnes når det er behov for transport av utstyr/materiell og stenges ved hver
inn/utkjøring. 
Det er ikke anledning til å parkere på byggeplass. 

Arbeidsinstrukser:
For spesielt risikofylte arbeidsoppgaver skal det utarbeides egne instrukser som skal følges på
linje med lover og forskrifter. Er jeg i tvil om gjeldende krav i lover og forskrifter eller
byggeplassens HMS-rutiner kan jeg henvende meg på anleggskontoret for informasjon om
dette.

Skader/sykdom:
Dersom jeg pådrar meg skader i arbeidet, eller arbeidsrelatert sykdom, skal jeg varsle
nærmeste overordnede om dette.

Brudd på sikkerhetsregler:
Jeg er kjent med at brudd på sikkerhetsbestemmelsene beskrevet i byggeplassens
sikkerhetsplan, kan medføre advarsel og bortvisning fra byggeplassen. Ved grove overtredelser
kan det også medføre avskjedigelse. Personell uten påbudt ID-kort vil bli bortvist fra
byggeplass. 
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Rutine for sakkyndig kontroll løfteutstyr

Formål
Sikre at alt løfteutstyr er i forskriftsmessig stand til ein kvar tid

Rutine

Alle kjettingslingsar, kranar og anna løfteutstyr skal registrerast i driftsmiddelkartotek i Visma
Business med serienr og produsent.   Årleg ekstern sertifisering.   I driftsmiddelregister skal
det loggast dato for neste sertifisering.

Dokumentasjon på sertifisering blir lagret både hos leverandør og på verksmesters kontor.

Stropper/rundslings vert ikkje registrert i driftsmiddelregister, men skal merkast på med dato
for første gangs bruk.     Sertifisering frå leverandør gjeld i eitt år.    Eldre enn eitt år skal
kasserast.

Ansvar: 
Verksmester
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Rutine for spyling av tørre/støvete masser

Ansvarlig overordnet:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Ansvarlig for utførelse:
Bas på byggeplass er ansvarlig for at rutine blir fulgt .

Beskrivelse:
Dennne rutinen handler om å reusere sredning av støv til nærliggende bebyggelse

Type
forhold/aktivitet

Tiltak

Generelt Støvreduserede tiltak skal hele tiden vurderes etter behov.

Hensyn til naboer Anleggsarbeidene skal utføres under hensyn til omgivelsene,
slik at naboer og berørte parter sjeneres minst mulig av støv,
støy og rystelser.
I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til
løpende informasjon til berørte parter i god tid før oppstart
av støv- og støyende aktiviteter.

Kjøring og veier Maskinførere og sjåfører som arbeider på prosjektet skal
kjøre forsiktig på anleggsplassen for hindre støvsky. Ved
behov skal anleggsveien strøs med MG-kombi eller vannes.

Boring og sprengning I peioder med tørrvær skal det brukes utsyr som reduserer
søvspredning. Ved boring skal det benyttes støvsuger og
vanningssystem. I tillegg til dette skal det spyles ved jevne
mellomrom. Det SKAL vannes før og etter sprengning, og
ved boring om behov. Steinrøys vannes slik at støvet binnes
før graving.

Garving Masser som er tørre må spyles/vannes før graving. Masser
som er tørre skal ikke lempes fra store høyder. Sktyematter
løftes skånsomt opp fra bakken og ligges skånsomt på plass
for å hindre støvspredning.
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Rutine ved forurensning av det ytre miljø

Ansvarlig:
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.
Alle brukere av utstyr som kan med føre fare for oljesøl plikter å følge rutinen.

Beskrivelse:
Rutinen skal sikre at oljesøl blir varslet og ryddet opp med engang. Minst mulig skader og
ulemper på miljøet.

Dersom det skjer oljesøl inne på anlegget skal føreren straks sette igang tiltak.

1. Sette utstyret som lekker ut av drift.
2. Melde i fra til ansvarlig anleggsleder for anlegget.
3. Strø på absorberende stoff som skal følge med alle firmabiler til Sartor Maskin AS.
4. Ved oljesøl i vei settes det ut skilt "Oljesøl" og "Glatt veibane" ved behov. Skilt ligger på

lageret på Straume.
5. Ved glatt veibane skal det strøes med sand. Sand hentes ut på sandtak. Ved mye

oljesøl kan det være behov for å gjenta strøing med sand.
6. Alle hendelse med oljesøl skal rapporteres med RUH.

Avvik fra rutinen skjer på brukers eget ansvar.
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Samsvarsvurdering ytre miljø

Selskapet har identifisert og vurderte følgjande punkt som samsvarsforpliktelse iht ISO 14001 pkt 6.1.3

Lover/Forskrifter Beskrivelse i eget system (Rutiner) I samsvar (JA/NEI) Tiltak

Forskrift om tiltaksverdier og

grenseverdier for fysiske og kjemiske

faktorer i arbeidsmiljøet samt

smitterisikogrupper for biologiske

faktorer (forskrift om tiltaks- og

grenseverdier) av 6. desember 2011

nr. 1358, 

Relevante bestemmelsar for vår drift,

ut over generelle bestemmelsar, er

regulert i forskriftens kapittel 2, 3 og

5

− Støy og luftforurensning

− Rutine for bruk av kjemikalier og

løsemidler

− Rutine for lagring av diesel, olje og andre

væsker

JA

Forskrift om systematisk helse-, miljø-

og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(Internkontrollforskriften) av 6.

desember 1996 nr. 1127 – Best.nr.

544

Relevante bestemmelsar for vår drift,

ut over generelle bestemmelsar, er

regulert i forskriftens paragraf 4, 5 og

6

− Rutine for ledelsens gjennomgang JA

Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern

om forurensninger og om avfall

(forurensningsloven)

− Rutine for avfall- og miljøhåndtering

− HMS rutine for akutt forurensing.

− Støy og luftforurensing.

JA
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Relevante bestemmelsar for vår drift,

ut over generelle bestemmelsar, er

regulert i forskriftens kapittel 5 og 6

− Rutine for håndtering av forurensede

masser.

− Rutine for varsling av akutt forurensing.

− Rutine ved forurensning av det ytre miljø

Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om

begrensning av forurensning

(forurensningsforskriften)

Relevante bestemmelsar for vår drift,

ut over generelle bestemmelsar, er

regulert i forskriftens del 1, 2, 3 og §

30 i del 7

− HMS rutine for akutt forurensing.

− Støy og luftforurensing.

− Rutine for håndtering av forurensede

masser.

− Rutine for varsling av akutt forurensing

− Rutine ved forurensning av det ytre miljø

JA

Lov av 14. juni 2002 om vern mot

brann, eksplosjoner og ulykker med

farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og

eksplosjonsvernloven)

Relevante bestemmelsar for vår drift,

ut over generelle bestemmelsar, er

regulert i forskriftens kapittel 4 og 5

− Rutine for rapportering av brann ved eget

bygg

− Overordnet prosjektrutine: Rapportering

av brann og ulykke

JA
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Tariffavtale mellom Hovedtillitsvalgt for de ansatte og Sartor Maskin AS

Med bakgrunn i forskrift om kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører

og arbeidsmiljøloven(AML) inngåes følgende avtale. Noen av punktene gjelder for sjåfører

spesielt, andre gjelder for alle arbeidere.

1. Enighet om at det gjøres unntak vedr.§12 (arb.tid)første og annet ledd.

Dette gjøres pga av at det ligger objektive hensyn i vårt kjøremønster og ruteplaner, som

tilsier at utvidede arbeidsdager må kunne benyttes i pressperioder.

2. Enighet om at det gjøres unntak vedr. § 13(arb.tid), annet ledd ved at

gjennomsnittsberegning av timer utvides til 26 uker, jamfør § 14, fjerde ledd.

3. Enighet om at overtidsarbeid jamfør § 11(arb.tid) utvides til 400 timer pr år. Dette

punktet underskrives også av hver enkelt arbeidstaker på eget skjema, da slik avtale er

årlig med hver enkelt arbeidstaker.

4. Enighet om at overtidsarbeid jamfør AML § 10-6 pkt 5 utvides til maksimalt av tillatt

etter denne paragraf. Dette punktet underskrives også av hver enkelt arbeidstaker på

eget skjema, da slik avtale er årlig med hver enkelt arbeidstaker.

5. Enighet om at overtidsarbeid jamfør AML § 10-6 pkt 9 utvides til maksimalt 16

timer i løpet av 24 timer.

6. Enighet om at daglig arbeidsfri kan reduseres til 8 timer, og ukentlig arbeidsfri

reduseres til 28 timer jamfør AML § 10-8 pkt 3.

7. Enighet om at oppsatte arbeidsplaner skal følges. Ved avvik skal det rapporteres til

ledelsen ved Sartor Maskin AS.

8. Enighet om at sjåfører skal laste ned data fra sine fartsskriverkort(sjåførkort), samt

fartsskriver i de kjøretøy de benytter i løpet av første uke i hver måned.

9. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene skal følges når sjåfør og firma ved kjøring som er

underlagt bestemmelsene, ellers skal Arbeidsmiljøloven følges med hensyn på arbeidstid,

pauser og hvile.

10. Avtalen har en varighet på tre (3)år og blir løpende fornyet til partene endrer eller sider

den opp. Avtalen her en gjensidig oppsigelsesfrist på seks(6) mnd.

Straume __.__-20__

Sartor Maskin AS  Hovedtillitsvalgt

__________________ ____________________
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