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FØRSTE MANN PÅ STEDET:








Sikre skadestedet for å hindre flere ulykker
Iverksett nødvendig førstehjelp
Tilkall nødvendig hjelp
Tilkall ambulanse
Tilkall brannvesen ved brann
Behold roen
Bruk refleksvest så alle ser deg

LEDELSESPERSON:
NAVN:

TELEFON:

En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet til profesjonell hjelp ankommer.
(ansvarshavende, formann, bas)









Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt
Varsle politi
Varsle Arbeidstilsynet
Beordre telefonvakt
Sikre ulykkesstedet
Varsle vedkommendes daglig leder
Varsle HMS-koordinator
Varsle hovedbedrift

ANNEN VARSLING:



Varsling til pårørende skal kun foretas av politi, sykehus eller daglig leder
Varsling til media skal gå via byggherre

VIKTIGE TELEFONNUMMER:
Ambulanse:
Politi / Redningssentral:
Brann:
Pro-Pipe Norway AS

113
Arbeidstilsynet:
112
HMS-Kordinator/Leder:
110
Hovedbedrift:
+45 27265393/+47 94179266

FØRSTEHJELP:
PUST: - Sikre luftveiene
- Benytt eventuelt munn mot munn
BLOD:

PULS:

815 48 222

- Kontroller om hjertet slår
- Benytt eventuelt hjertekompresjon

- Stans store blødninger
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1. Organisering

PL

KS

HMS

UE

VL

.

UTFØRENDE

2. Sjekkliste administrasjon
A D M I N I S T R A S J O N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4

FØR JOBBEN
Grunneiere/Naboer er varslet
Alle kart over på kabler og rør er vedlagt
Gravemelding og Varslingsplan er skrevet
Skiltplan er utarbeidet
Spesielle tillatelser, krav og skjema (Vedlagt)
Det skal jobbes i kummer (Vedlagt)
ETTER JOBBEN
Ordre mottatt og korrekt utfylt
Jobben er ferdigstilt (ingen arbeider gjenstår)
Dokumentasjon / Sluttrapport er levert
Det er tatt sluttbefaring med ansvarlig utførende

JA

NEI

KOMMENTAR
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3. Riggplan og orientering om byggeplassen
Brakke og sanitærforhold:

Tilknytning av strøm og vann – hvor?

Spesielle tillatelser, rapporter eller skjema:

Orientering om avfallsbehandling og godkjent deponi:

Høyspentledninger, kabler og ledninger:

Sikring av område:
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4. Eksisterende forhold og kartlegging
En må gjøre seg kjent med eksisterende forhold, og hvor på arbeidsplassen en må ta hensyn til spesielt farefulle
objekter/elementer. Det skal defineres hvor på arbeidsplassen disse områdene er, og hva slags spesielle tiltak en må
iverksette for å arbeide ved disse.

4.1 Områdeklassifisering og EX-soner
I områder hvor eksplosiv atmosfære (EX-soner) kan
være tilstede, skal elektrisk utstyr og installasjoner
være i samsvar med områdeklassifiseringen. For å
avgjøre om tiltak er nødvendig brukes medbrakt
gassmålingsutstyr. Godkjent gnistfritt utstyr skal
brukes. Slike områder merkes av på skissen.

Beskrivelse områdeklassifisering:

4.2 Forurensning
Om det er nødvendig skal anleggsområdet sjekkes for
spesielle grunnforhold. Dette kan være:

Beskrivelse:

-

Grunnvannstand
Rasfare
Geotekniske undersøkelser
Forurensede masser
Fare for avrenning til sjø, grunnvann eller
vassdrag
Drikkevannskilde

4.3 Miljøstyring
JA
1.

Er arealdisponering for anlegget i samsvar med krav fra
offentlige myndigheter og stedlige grunneiere?

2.

Foregår arbeidene slik at inngrep i terreng begrenses til
det det minimale?

3.

Er det ivaretatt og tatt hensyn til spesielle trær og
plantearter?

NEI

KOMMENTAR
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4.

Planlegges arbeidene slik at eksisterende terreng og
vegetasjon tilbakeføres i den stand som før arbeidene startet

5.

Er oppbevaring og mottak av drivstoff, oljer og stoffer
godkjent og i tråd med lover og regler?

6.

Er det nødvendig med stoffkartotek på plassen?

5.

Er det tatt hensyn til miljø, omgivelser og naboer i
forbindelse med støv, støy og tilgrising?

7.

Er det tatt hensyn til mulige kulturminner som blir berørt.

4.4 Brannvern og førstehjelp
Hvor er slukningsutstyr plassert:

Hvor er førstehjelpsutstyr plassert:

Høyspentledninger, kabler og ledninger:

Sikring av område:
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5. Riggplan

Vedlegg (kart og lignende)
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6. Fremdriftsplan
Fremdriftsplan
Jobbaktivitet

Ikke nødvendig:

Dato:

Beskrivelse
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7. Jobb Sikkerhets Analyse [JSA]
Jobb Sikkerhets Analyse
Jobbaktivitet

Ikke nødvendig:
Risikomoment(er)

Dato:
H/M/L

Sikkerhetstiltak
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8. Sjekkliste utførende
Høy Risiko

U T F Ø R E N D E
Medium Risiko

FØR JOBBEN

Lav risiko
JA

1.

Tillatelser – dokumentasjon – kart er mottatt

2.

Kontaktperson er varslet om oppstart

3.

Mitt kompetansenivå og utstyr passer til denne jobben

4.

JSA Skrevet

5.

Fremdriftsplan skrevet

NEI

Kommentar

UNDER UTFØRELSEN
1.

Gravemassene er sortert

2.

Asfalt på anvist plass og brostein/kantstein tatt vare på

3.

Skilting og sperring er kontrollert

4.

Krav til omfyllingsmasser og bærelag ivaretatt

5.

Jeg føler meg sikker på arbeidsstedet og bruker SESAM

6.

Krav til komprimering ivaretatt
ETTER UTFØRELSEN

1.

Det er ryddig på arbeidsstedet

2.

Sperremateriell er fjernet

3.

Mengdeberegning asfaltering og egenkontrollskjema

4.

Oppmålingsskjema riktig utfylt

5.

Jobben er sluttført og ingen arbeider gjenstår

6.

Dokumentasjon og sluttrapport er levert

9. Nødvendig utstyr
9.1 Verneutstyr
Her skal det listes opp alt nødvendig verneutstyr som skal til for å utføre prosjektet på en forsvarlig måte.
Skriv inn tillegg hvis nødvendig


Vernesko



Hjelm



Refleksvest eller annet godkjent arbeidstøy



Vernebriller

(Ved behov)

Side 9 af 14
Pro-Pipe Norway AS- Org.nr.: 891 847 122 Tlf.: 0045 75115393
Web: www.pro-pipe.no Email: faktura@pro-pipe.no
Forretningsadresse: Myrlandskroken 24, NO - 4308 Sandnes - Postadresse: Lundevej 10, DK – 6705 Esbjerg

Page 11 of 76

HMS-plan Prosjekt

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:



Hørselsvern

(Ved behov)



Hansker

(Ved behov)





9.2 Arbeidsutstyr
Hva anses som nødvendig arbeidsutstyr for disse arbeidene (stillas, lift, stige, etc). Skriv ned hvilket utstyr
som må brukes og hva det skal brukes til.





10.

Avtale for vernetiltak

Avtale mellom byggherre og hovedbedrift som omhandler vernetiltak ved byggeplassen skal undertegnes
hvis en slik finnes. Denne er byggherrens ansvar (eller ønske), og vedlegges HMS-Planen.

11.

Krav til rapportering

11.1 Oppfølging av kartotek og rutiner
Prosjektleder har ansvar for å planlegge og gjennomføre følgende:



Holde oppstartsmøte med byggherre, ansvarlig utførende og andre aktuelle til stede. Fra dette
møtet skal det skrives referat.
Etablere arkiv for endrings- og avviksmeldinger

Verneleder har ansvar for å planlegge og gjennomføre følgende:



Sørge for at det til enhver tid finnes et oppdatert stoffkartotek.
Det skal gjøres vernerunde hver 14. dag. Om mulig kan også prosjektleder ta vernerunde eller
observasjon om
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Under byggeperioden skal det tas stikkprøver på personlig verneutstyr, og bruk av dette

11.2 Rapporteringsskjema for skader påført ved arbeide
Ved skader og nestenulykker skal skjema fylles ut. Dette er til enhver tid tilgjengelig hos bedriften, og
vedlegges i prosjektperm. Dette skal sendes til byggherre innen 5 dager etter skadetidspunkt underskrevet
av prosjektleder og verneleder.

12.

Informasjon, opplæring og kompetanse

I samråd med ledelsen har prosjektleder og ansvarlig utførende ansvar for at alle som arbeider på
byggeplassen får tilstrekkelig informasjon om HMS-Arbeidet som gjennomføres i prosjektet. For å hindre
alvorlige ulykker og usikkert arbeidsmiljø på byggeplassen skal alle som er involvert kjenne HMS Planen og
hvilke lover, regler og forskrifter de skal forholde seg til.
Underleverandør:

Ansatt:

Underskrift:

De nevnte ansatte/underentreprenørene er klar over hva HMS-Planen inneholder og vet å forholde seg til
lover, regler og forskrifter som gjelder. De har gjennomgått nødvendig opplæring, og forventes å sørge for
at byggeplassen blir en sikker og hyggelig arbeidsplass.
Deres kompetanse er tilstrekkelig.
Dato:

______________

Sign:_________________________
Ansvarlig utførende
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Oversikt over avvik

OVERSIKT OVER AVVIK
Nr.

Registrert avvik

14.

Ikke nødvendig:
Beskrivelse

Oversikt over endringsmeldinger

OVERSIKT OVER
ENDRINGSMELDINGER
Nr.

Dato:

Registrert endring

Ikke nødvendig:

Dato:

Beskrivelse
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Oppfølging og ajourføring av HMS-Planen

Prosjektleder og ansvarlig utførende skal i samarbeid sørge for at HMS-Planen til en hver tid er oppdatert
og tilgjengelig på byggeplassen.
HMS-Planen skal, sammen med rutinene, være de dokumentene som ivaretar KVALITETSIKRING & HMS ved
byggeplassen.

Andre opplysninger/Oppdateringer:
oppdatert:

Dato
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Vedlegg
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NÆRUHELL
SKADE UTEN FRAVÆR
SKADE MED FRAVÆR

SKADEMELDING
Ansatt nr:

Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Stilling:

Tidligere Skadet ?
Ja
Nei

Tid i nåværende arbeide:

Tidspunkt:

Arbeidstid:
Ordinær arbeidstid

Dag:

Ulykken intraff:
På bedriftsområdet

På veg til arbeidet

Måned:

Skiftarbeider

Utenfor bedriftsområdet

På veg fra arbeidet

År:

Overtid

Ved vanlig arbeidsplass

Hjemme

Klokken:

Deltid

Utenfor vanligarbeidsplass
Skadested:

Fulgte den skadede påbudt- eller anbefalt vernetiltak ?
Ja
Nei
Uten betydning for saken
Skadet legemsdel:
Hode

Type Skade:
Sår

Behandling
Førstehjelp

Hender

H V

Amputasjon

Indre

Ben

H V

Muskel

Forbrenning

Bedrifthelsetjeneste

Kropp

Armer

H V

Brudd

Fremmedlegeme

Lege

Tær

Øye

H V

Forgiftning

Hudskader

Sykehus

Anmerkinger/Kommentarer:

Hendelsesforløp (hva var årsaken, hvilke maskiner, gjenstander eller lignende)

Øyenvitne:

Farlig handling (beskriv):

Farlig handlig av annen person ?

Farlige forhold (beskriv):

Ja

Nei

Forslag til forbedringer (må utfylles):

Ved sykemelding: Kunne skadede ha utført annet, lettere arbeid ?

Ja

Nei

Skadede

Daglig Leder

Verneombud

Dato

Dato

Dato

Kopi sendt til:

Lønnskontoret
Bedriftslege

Nærmeste overordnede

NAV
Dokument-ID: HMS-03-004-D

Hovedverneombud
Arbeidstilsynet
Sist revidert: 02-02-2010
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Eltilsynet
Verneombud

Dok. ID:

Intern skademelding – skade på eget og andres utstyr
Skrevet av:

Godkjent av:

Versjon:
Dato:

Dato:
Prosjektnummer:
Prosjektsted:
Hva er skadet?

Avviksmelding/melding om næruhell

Eier varslet?

etc sendt HMS-avdeling?

Hendelsesforløp:
Angi beskrivelse av jobben som skulle utføres, hvordan denne ble utført og årsak til skade

Egne arbeider i forbindelse med skaden:

Sted, Dato

Signatur HMS-leder
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Vernerunde - vedlegg til HMS-plan
Oppdragsgiver:
Jobbnavn:
Jobbadresse:
Vernerunde nr:

Dato:
Nr.00

Emne
OK
Tilganger:
?
Adkomst til grøft
?
Rømningsvei
?
Personlig verneutstyr
?
Hjelm
?
Vernesko
?
Hørselsvern
?
Åndedrettsvern
?
Vernebriller
?
Gravemelding/sperrevedtak
??
Generelt verneutstyr:
Brannslokningsutstyr
Sikring av personer
Sikring av materialer
Annet

?
?
?
?
??

Orden:
Avfall
Rydding
Kildesortering
Verktøykontroll
Materiellkontroll
Annet

?
?
?
?
?
?
??

Brakkerigg:
Orden
Renhold
Annet

?
?
?
?

Mangler

Kommentar

Spesielle forhold:

Andre kommentarer:

Referent (sign):
Deltakere:
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Ansvar

Dato for utbedring

Melding om yrkesskade eller
yrkessykdom som er påført
under arbeid på norsk eller
utenlandsk landterritorium

FOLKETRYGDEN

Orientering til melderen
I Når skal blanketten brukes?
Blanketten skal brukes ved alle meldepliktige personskader
som skjer under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium uten hensyn til hvor den skadede bor.
Det samme gjelder når en person får yrkessykdom pga
slik virksomhet.
II Når skal blanketten ikke brukes?
Blanketten skal ikke brukes ved personskade eller
yrkessykdom som inntreffer på norsk skip eller under
fiske/fangst. Slike skader meldes på egen skademeldingsblankett for skip mv (RTV-blankett 11.01B).
Blanketten skal heller ikke brukes ved skade eller
yrkessykdom som oppstår i forbindelse med undersøkelse etter undersjøiske naturforekomster på den norske
kontinentalsokkelen (også virksomhet på boreskip).
Slike skader skal meldes på egen skademeldingsblankett (IA 13-06.05).
III Hvilke formål skademeldingen skal tjene
1 Sikre den skadedes rettigheter etter folketrygdloven.
2 Gi trygdemyndighetene grunnlag for å vurdere om
personskaden/sykdommen kan godkjennes som
yrkesskade eller yrkessykdom slik at folketrygdlovens
særbestemmelser for yrkesskade skal gjelde.
3 Gi de offentlige myndigheter opplysninger som kan
være til hjelp i arbeidet med vurdering av sikkerhetsspørsmål og vernetiltak mv.
4 Danne grunnlag for utarbeidelse av skade/ulykkesstatistikker.
IV Hva er yrkesskade?
Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom som
er forårsaket av en arbeidsulykke. Med ulykke forstås en
plutselig og uventet ytre påkjenning eller belastning som
ligger utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon.
OBS! «Kink» eller «forstrekninger» oppstått under bæring,
løfting osv kan i alminnelighet ikke godkjennes som yrkesskade med mindre det har skjedd noe «ulykkesartet».
Visse sykdommer er likestilt med yrkesskade, f eks
sykdom etter påvirkning av løsemidler, asbest eller
annet finfordelt støv, forgiftninger eller andre kjemiske
påvirkninger og allergiske hud- og lungesykdommer.
V Meldeplikt mv
Arbeidsgiver og andre i tilsvarende stilling er pålagt
meldeplikt til trygdekontoret i medhold av folketrygdloven
§ 13-14. Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det
nødvendig med medisinsk behandling eller medfører
arbeidsuførhet skal meldes. Meldingen skal sendes inn

snarest og senest innen tre dager. Unnlatelse av å sende
inn melding kan straffes med bøter, se folketrygdloven
§ 25-12 andre ledd.
Arbeidsgiveren skal dessuten sende skademelding i alle
tilfeller hvor trygdekontoret ber om det eller hvor arbeidstakeren ønsker det. Arbeidsgiver skal sende melding selv
om han/hun er i tvil eller mener det ikke foreligger arbeidsulykke/yrkessykdom. Arbeidsgiveren kan eventuelt anføre
sitt syn på dette, men trygdemyndighetene avgjør
godkjennelsesspørsmålet.
Dersom den meldepliktige ikke oppfyller sin meldeplikt,
kan den skadede selv melde skaden. Skadede som er
frilansere eller selvstendige næringsdrivende, må selv
melde skaden.
Vær oppmerksom på at etter arbeidsmiljøloven skal
enhver lege melde til Arbeidstilsynet sykdommer som
legen antar skyldes arbeidssituasjonen - også sykdommer
som ikke går inn under yrkesskadereglene i folketrygden.
VI Hvor skal blanketten sendes?
Arkene A1, A2, A3 og A5 (s.3-8 og 10-11) består hver av to
«sider». I papirutgaven er dette for- og bakside. Arkene A1
til A3 med «bakside» (s. 3-8) skrives ut, signeres og sendes
trygdekontoret der den skadede oppholder seg i Norge.
Melderen beholder ark A4 (side 9), ark A5 med «bakside»
(s. 10-11) leveres den skadede.
VII Utfylling av blanketten
Alle spørsmål må besvares så nøyaktig som mulig. Av
spesielt viktige spørsmål nevnes:
Felt 1: «Fødselsnummer». For person som ikke har fått
tildelt fødselsnummer av norsk myndighet, benyttes
vedkommendes vanlige fødselsdata.
Felt 2: «Arbeidsgiverens forsikringsselskap». Her må
arbeidsgiveren oppgi navn og adresse til det forsikringsselskapet hvor den pliktige yrkesskadeforsikring etter lov
om yrkesskadeforsikring er tegnet.
Felt 3, 4 og 5: Felt 3 skal fylles ut ved arbeidsulykke og
felt 4 ved yrkessykdom. Dersom det ikke er plass nok
benytt felt 5 eller eget tilleggsark. Legg om mulig ved
opplysninger fra bedriftshelsetjenesten. Koder til bruk
ved beskrivelse av skadeforløpet og skaden finnes på
baksiden av denne orienteringen.
Melderen må så langt det er mulig sørge for at blanketten
er fullstendig utfylt og underskrevet av arbeidsgiveren
eller av en person som har fullmakt til å representere
arbeidsgiveren. Kontroller at alle blanketteksemplarer er
leselige.
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Felt 3 skal fylles ut ved arbeidsulykke. Nedenfor følger koder
til bruk ved beskrivelse av skadeforløpet og skaden
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Type ulykke
Støt/treff av gjenstand
Sammenstøt/påkjørsel
Velt
Klemt/fanget
Fall
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand
Elektrisk spenning
Høy/lav temperatur
Kjemikalier
Eksplosjon, sprenging, brann
Trusler om vold
Påført voldsskade
Annet

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19

Bakgrunn
Manglende merking, varsling, skilting
Mangelfulle sikkerhetsrutiner
Utilstrekkelig sikring
Vernetiltak ikke/delvis gjennomført
Verneutstyr satt ut av funksjon
Verneutstyr fjernet
Uautorisert bruk av utstyr
Defekt utstyr
Feil bruk av maskiner og utstyr
Feil pålasting
Feil plassering
Feil løfting
Feil utførelse av oppgaven
Mangelfull opplæring
Angrepet/truet av en annen person
Uforsvarlig «lek», spøk eller veddemål
Påvirkning av alkohol/andre rusmidler
Bedriftsidrett e l
Annet
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C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

Skadens art
Bløtdelsskade uten sår (klemskade)
Sårskade
Tap av legemsdel
Forstuing, forvridning
Knokkelbrudd
Varmeskade
Kuldeskade
Etsing
Akutt forgiftning
Psykiske ettervirkninger
Annet

D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

Skadet kroppsdel
Hode
Ansikt
Øye, venstre
Øye, høyre
Øre, venstre
Øre, høyre
Tenner
Hals/nakke
Rygg
Ribben/skulderblad
Brystkasse/lunger/hjerte/spiserør
Mave/bekken/fordøyelsesorganer/
nyre/urinveier
Skulder, venstre
Skulder, høyre
Arm/albue, venstre
Arm/albue, høyre
Håndledd, venstre
Håndledd, høyre
Hånd, venstre
Hånd, høyre
Fingre, venstre
Fingre, høyre
Hofte
Ben m/kne
Ankel
Fot
Tær
Hele kroppen (allmenn forgiftning,
allmenn nedkjøling, e l)

D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
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Melding om yrkesskade eller yrkessykdom
påført under arbeid på norsk eller
utenlandsk landterritorium

FOLKETRYGDEN
Dette eksemplaret skal melderen
sende trygdekontoret, se pkt VI i
orienteringen på vedlegget.

A
1

1 Opplysninger om den skadede og arbeidets art
Fødselsnummer (11 siffer)

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

Statsborgerskap

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

Bosteds-/oppholdskommune

Stilling (tittel) og yrke (fagfelt) da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Kompetansenivå
9-årig grunnskole

1-3 år på
videregående
skoles nivå

1-3 års utdanning utover
videregående
skoles nivå

Universitet/høyskoleutdanning
med varighet 4 år
eller mer

Stillingsbrøk

Arbeidsforholdet varte (fra-til)

Art av arbeidsforhold da ulykken inntraff
eller da skadelig påvirkning fant sted
Arbeidstaker
Selvstendig
Frilanser
(tjenestenæringsforhold)
drivende

Hvis selvstendig/
frilanser, frivillig
yrkesskadetrygdet?
Ja
Nei

2 Opplysninger om arbeidsgiveren mv
Organisasjonsnummer

Arbeidsgiver da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Adresse

Telefon

Kommune

Fant ulykken sted på
ovenstående adresse?

Ja

Nei

Hvis nei, oppgi hvor

Lov om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiverens forsikringsselskap: Navn og adresse
Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere
koder, men du må oppgi den viktigste først

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke
Ulykkesdato og klokkeslett

Arbeidstidsordninger

Annet

Bare dagtid (06.00-21.00)

Lønnsform da
ulykken skjedde
På vei mellom
arbeidssteder?

Timelønn/fast lønn
Prestasjons/akkord
Død av skaden?
Nei
Ja
Nei
Ja

Ulykken
inntraff:

På vanlig
arb.plass?

Ja

Nei

Meldt arbeidstilsynet?

Ja

Nei

I normal
arbeidstid
Inne

Ute

Under overtidsarb
På vei til/fra
arbeidet?

Hadde skadede nødv opplæring
for å utføre arb operasjonen?

Utenfor arbeidstid
Ja

Nei

Ja

Nei

A Type ulykke

B Bakgrunn

C Skadens art

D Skadet kroppsdel

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom
Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose)

Når påvist (dag, måned, år)

Død av yrkessykdommen?

Ja

Nei

Påvirkning som fremkalte sykdommen (f eks steinstøv, asbest, løsemidler, andre kjemiske stoffer, vibrasjoner, larm)
Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.
Hva bestod arbeidet i da påvirkningen fant sted?

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen.
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Bruk om nødvendig tilleggsark.

6 Underskrift
Sted, dato, melderens stilling, underskrift og stempel
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Dette eksemplaret av skademeldingen skal
ligge ved akten under behandling av eventuelle stønadskrav etter folketrygdlovens
særbestemmelser ved yrkesskade.

FOR TRYGDEKONTORET

7 Fylles ut av trygdekontoret
Sykmeldt pga skaden/sykdommen fom - tom

Antall dager

Skademeldingen mottatt
i trygdekontoret

Dag, måned, år

Frivillig trygdet med rett til
særytelser ved yrkesskade?

Hvis ja, oppgi fra hvilken dato

Ja

Ev dødsdato

Antas friskmeldt uten varig mén
Ja
(medisinsk invaliditet < 15 prosent)

Nei

Ja

Nei

Er meldefristen etter § 13-14 fjerde ledd overholdt?
Kroner
Inntekt som er lagt til grunn for
premieinnbetalingen

Nei

Førstegangs behandlende lege/tannlege/sykehus (navn og adresse)

Senere behandlende lege/tannlege/sykehus (navn og adresse)

Diagnose ifølge sykmelding

Viktig! Oppgi skadeår og eventuelt skadenummer for
tidligere yrkesskade (også før 01.05.97). Legg ved tidligere
dokumenter som kan ha betydning for det aktuelle kravet.
Andre opplysninger av betydning for saken

Dato, trygdekontorets stempel og underskrift

8 Om saksbehandlingen

Se Rikstrygdeverkets saksbehandlingsrundskriv til
kap 13 som følger som vedlegg til kap 21-rundskrivet.
9 For Fylkestrygdekontoret/Rikstrygdeverket
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Melding om yrkesskade eller yrkessykdom
påført under arbeid på norsk eller
utenlandsk landterritorium

FOLKETRYGDEN
Dette eksemplaret skal melderen
sende trygdekontoret, se pkt VI i
orienteringen på vedlegget.

A
2

1 Opplysninger om den skadede og arbeidets art
Fødselsnummer (11 siffer)

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

Statsborgerskap

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

Bosteds-/oppholdskommune

Stilling (tittel) og yrke (fagfelt) da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Kompetansenivå
9-årig grunnskole

1-3 år på
videregående
skoles nivå

1-3 års utdanning utover
videregående
skoles nivå

Universitet/høyskoleutdanning
med varighet 4 år
eller mer

Stillingsbrøk

Arbeidsforholdet varte (fra-til)

Art av arbeidsforhold da ulykken inntraff
eller da skadelig påvirkning fant sted
Arbeidstaker
Selvstendig
Frilanser
(tjenestenæringsforhold)
drivende

Hvis selvstendig/
frilanser, frivillig
yrkesskadetrygdet?
Ja
Nei

2 Opplysninger om arbeidsgiveren mv
Organisasjonsnummer

Arbeidsgiver da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Adresse

Telefon

Kommune

Fant ulykken sted på
ovenstående adresse?

Ja

Nei

Hvis nei, oppgi hvor

Lov om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiverens forsikringsselskap: Navn og adresse
Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere
koder, men du må oppgi den viktigste først

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke
Ulykkesdato og klokkeslett

Arbeidstidsordninger

Annet

Bare dagtid (06.00-21.00)

Lønnsform da
ulykken skjedde
På vei mellom
arbeidssteder?

Timelønn/fast lønn
Prestasjons/akkord
Død av skaden?
Nei
Ja
Nei
Ja

Ulykken
inntraff:

På vanlig
arb.plass?

Ja

Nei

Meldt arbeidstilsynet?

Ja

Nei

I normal
arbeidstid
Inne

Ute

Under overtidsarb
På vei til/fra
arbeidet?

Hadde skadede nødv opplæring
for å utføre arb operasjonen?

Utenfor arbeidstid
Ja

Nei

Ja

Nei

A Type ulykke

B Bakgrunn

C Skadens art

D Skadet kroppsdel

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom
Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose)

Når påvist (dag, måned, år)

Død av yrkessykdommen?

Ja

Nei

Påvirkning som fremkalte sykdommen (f eks steinstøv, asbest, løsemidler, andre kjemiske stoffer, vibrasjoner, larm)
Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.
Hva bestod arbeidet i da påvirkningen fant sted?

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen.
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Bruk om nødvendig tilleggsark.

6 Underskrift
Sted, dato, melderens stilling, underskrift og stempel
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FOR TRYGDEKONTORET
Ved utfyllingen må det brukes karbonpapir
med gjennomskrift til baksiden av A1

7 Fylles ut av trygdekontoret
Sykmeldt pga skaden/sykdommen fom - tom

Dette eksemplaret av skademeldingen skal trygdekontoret
sende til Direktoratet for Arbeidstilsynet for statistisk bearbeidelse så snart spørsmålet om sykmeldingens lengde i
første linje i felt 7 er avklart og besvart. Andre spørsmål i felt
7 fylles ut på baksiden av blankett A1 etter at dette eksemplaret (A2) er sendt til Direktoratet for Arbeidstilsynet.
Antall dager

Skademeldingen mottatt
i trygdekontoret

Dag, måned, år

Frivillig trygdet med rett til
særytelser ved yrkesskade?

Hvis ja, oppgi fra hvilken dato

Ja

Ev dødsdato

Antas friskmeldt uten varig mén
Ja
(medisinsk invaliditet < 15 prosent)

Nei

Ja

Nei

Er meldefristen etter § 13-14 fjerde ledd overholdt?
Kroner
Inntekt som er lagt til grunn for
premieinnbetalingen

Nei

Førstegangs behandlende lege/tannlege/sykehus (navn og adresse)

Senere behandlende lege/tannlege/sykehus (navn og adresse)

Diagnose ifølge sykmelding

Viktig! Oppgi skadeår og eventuelt skadenummer for
tidligere yrkesskade (også før 01.05.97). Legg ved tidligere
dokumenter som kan ha betydning for det aktuelle kravet.
Andre opplysninger av betydning for saken

Dato, trygdekontorets stempel og underskrift

8 Om saksbehandlingen

Dersom spørsmålet om sykmeldingens lengde i første linje i felt 7 ovenfor kan besvares
straks, er det ikke nødvendig å sende blanketteksemplar A3 til Arbeidstilsynet.
9 For Fylkestrygdekontoret/Rikstrygdeverket
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Melding om yrkesskade eller yrkessykdom
påført under arbeid på norsk eller
utenlandsk landterritorium

FOLKETRYGDEN
Dette eksemplaret skal melderen
sende trygdekontoret, se pkt VI i
orienteringen på vedlegget.

A
3

1 Opplysninger om den skadede og arbeidets art
Fødselsnummer (11 siffer)

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

Statsborgerskap

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

Bosteds-/oppholdskommune

Stilling (tittel) og yrke (fagfelt) da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Kompetansenivå
9-årig grunnskole

1-3 år på
videregående
skoles nivå

1-3 års utdanning utover
videregående
skoles nivå

Universitet/høyskoleutdanning
med varighet 4 år
eller mer

Stillingsbrøk

Arbeidsforholdet varte (fra-til)

Art av arbeidsforhold da ulykken inntraff
eller da skadelig påvirkning fant sted
Arbeidstaker
Selvstendig
Frilanser
(tjenestenæringsforhold)
drivende

Hvis selvstendig/
frilanser, frivillig
yrkesskadetrygdet?
Ja
Nei

2 Opplysninger om arbeidsgiveren mv
Organisasjonsnummer

Arbeidsgiver da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Adresse

Telefon

Kommune

Fant ulykken sted på
ovenstående adresse?

Ja

Nei

Hvis nei, oppgi hvor

Lov om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiverens forsikringsselskap: Navn og adresse
Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere
koder, men du må oppgi den viktigste først

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke
Ulykkesdato og klokkeslett

Arbeidstidsordninger

Annet

Bare dagtid (06.00-21.00)

Lønnsform da
ulykken skjedde
På vei mellom
arbeidssteder?

Timelønn/fast lønn
Prestasjons/akkord
Død av skaden?
Nei
Ja
Nei
Ja

Ulykken
inntraff:

På vanlig
arb.plass?

Ja

Nei

Meldt arbeidstilsynet?

Ja

Nei

I normal
arbeidstid
Inne

Ute

Under overtidsarb
På vei til/fra
arbeidet?

Hadde skadede nødv opplæring
for å utføre arb operasjonen?

Utenfor arbeidstid
Ja

Nei

Ja

Nei

A Type ulykke

B Bakgrunn

C Skadens art

D Skadet kroppsdel

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom
Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose)

Når påvist (dag, måned, år)

Død av yrkessykdommen?

Ja

Nei

Påvirkning som fremkalte sykdommen (f eks steinstøv, asbest, løsemidler, andre kjemiske stoffer, vibrasjoner, larm)
Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.
Hva bestod arbeidet i da påvirkningen fant sted?

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen.
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Bruk om nødvendig tilleggsark.

6 Underskrift
Sted, dato, melderens stilling, underskrift og stempel
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Dersom spørsmålet om sykmeldingens
lengde i første linje i felt 7 på blanketteksemplar A2 ikke kan besvares straks,
skal dette eksemplaret straks sendes til
Arbeidstilsynets avdelingskontor i

Fylles ut av trygdekontoret
Dato, trygdekontorets stempel og underskrift

Til bruk for Arbeidstilsynet
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Melding om yrkesskade eller yrkessykdom
påført under arbeid på norsk eller
utenlandsk landterritorium

FOLKETRYGDEN
Dette eksemplaret skal
melderen selv beholde

A
4

1 Opplysninger om den skadede og arbeidets art
Fødselsnummer (11 siffer)

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

Statsborgerskap

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

Bosteds-/oppholdskommune

Stilling (tittel) og yrke (fagfelt) da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Kompetansenivå
9-årig grunnskole

1-3 år på
videregående
skoles nivå

1-3 års utdanning utover
videregående
skoles nivå

Universitet/høyskoleutdanning
med varighet 4 år
eller mer

Stillingsbrøk

Arbeidsforholdet varte (fra-til)

Art av arbeidsforhold da ulykken inntraff
eller da skadelig påvirkning fant sted
Arbeidstaker
Selvstendig
Frilanser
(tjenestenæringsforhold)
drivende

Hvis selvstendig/
frilanser, frivillig
yrkesskadetrygdet?
Ja
Nei

2 Opplysninger om arbeidsgiveren mv
Organisasjonsnummer

Arbeidsgiver da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Adresse

Telefon

Kommune

Fant ulykken sted på
ovenstående adresse?

Ja

Nei

Hvis nei, oppgi hvor

Lov om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiverens forsikringsselskap: Navn og adresse
Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere
koder, men du må oppgi den viktigste først

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke
Ulykkesdato og klokkeslett

Arbeidstidsordninger

Annet

Bare dagtid (06.00-21.00)

Lønnsform da
ulykken skjedde
På vei mellom
arbeidssteder?

Timelønn/fast lønn
Prestasjons/akkord
Død av skaden?
Nei
Ja
Nei
Ja

Ulykken
inntraff:

På vanlig
arb.plass?

Ja

Nei

Meldt arbeidstilsynet?

Ja

Nei

I normal
arbeidstid
Inne

Ute

Under overtidsarb
På vei til/fra
arbeidet?

Hadde skadede nødv opplæring
for å utføre arb operasjonen?

Utenfor arbeidstid
Ja

Nei

Ja

Nei

A Type ulykke

B Bakgrunn

C Skadens art

D Skadet kroppsdel

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom
Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose)

Når påvist (dag, måned, år)

Død av yrkessykdommen?

Ja

Nei

Påvirkning som fremkalte sykdommen (f eks steinstøv, asbest, løsemidler, andre kjemiske stoffer, vibrasjoner, larm)
Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.
Hva bestod arbeidet i da påvirkningen fant sted?

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen.
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Bruk om nødvendig tilleggsark.

6 Underskrift
Sted, dato, melderens stilling, underskrift og stempel
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Melding om yrkesskade eller yrkessykdom
påført under arbeid på norsk eller
utenlandsk landterritorium

FOLKETRYGDEN
Dette eksemplaret skal den
skadede selv beholde

A
5

1 Opplysninger om den skadede og arbeidets art
Fødselsnummer (11 siffer)

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

Statsborgerskap

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

Bosteds-/oppholdskommune

Stilling (tittel) og yrke (fagfelt) da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Kompetansenivå
9-årig grunnskole

1-3 år på
videregående
skoles nivå

1-3 års utdanning utover
videregående
skoles nivå

Universitet/høyskoleutdanning
med varighet 4 år
eller mer

Stillingsbrøk

Arbeidsforholdet varte (fra-til)

Art av arbeidsforhold da ulykken inntraff
eller da skadelig påvirkning fant sted
Arbeidstaker
Selvstendig
Frilanser
(tjenestenæringsforhold)
drivende

Hvis selvstendig/
frilanser, frivillig
yrkesskadetrygdet?
Ja
Nei

2 Opplysninger om arbeidsgiveren mv
Organisasjonsnummer

Arbeidsgiver da ulykken inntraff eller da skadelig påvirkning fant sted
Adresse

Telefon

Kommune

Fant ulykken sted på
ovenstående adresse?

Ja

Nei

Hvis nei, oppgi hvor

Lov om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiverens forsikringsselskap: Navn og adresse
Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere
koder, men du må oppgi den viktigste først

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke
Ulykkesdato og klokkeslett

Arbeidstidsordninger

Annet

Bare dagtid (06.00-21.00)

Lønnsform da
ulykken skjedde
På vei mellom
arbeidssteder?

Timelønn/fast lønn
Prestasjons/akkord
Død av skaden?
Nei
Ja
Nei
Ja

Ulykken
inntraff:

På vanlig
arb.plass?

Ja

Nei

Meldt arbeidstilsynet?

Ja

Nei

I normal
arbeidstid
Inne

Ute

Under overtidsarb
På vei til/fra
arbeidet?

Hadde skadede nødv opplæring
for å utføre arb operasjonen?

Utenfor arbeidstid
Ja

Nei

Ja

Nei

A Type ulykke

B Bakgrunn

C Skadens art

D Skadet kroppsdel

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Oppgi kode (eventuelt flere)

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom
Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose)

Når påvist (dag, måned, år)

Død av yrkessykdommen?

Ja

Nei

Påvirkning som fremkalte sykdommen (f eks steinstøv, asbest, løsemidler, andre kjemiske stoffer, vibrasjoner, larm)
Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.
Hva bestod arbeidet i da påvirkningen fant sted?

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen.
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Bruk om nødvendig tilleggsark.

6 Underskrift
Sted, dato, melderens stilling, underskrift og stempel
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ORIENTERING TIL DEN SKADEDE
I Hva er yrkesskade?
Med yrkesskade forstås legemsskade eller
sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke.
Med ulykke forstås en plutselig og uventet ytre
påkjenning eller belastning som ligger utenfor
rammen av en ordinær arbeidsprestasjon.
OBS! «Kink» eller «forstrekninger» oppstått
under bæring, løfting osv kan i alminnelighet
ikke godkjennes som yrkesskade med mindre
det har skjedd noe «ulykkesartet».

2 Sykepenger beregnes og gis - med visse
unntak - etter vanlige regler. Det er ikke
satt noen vilkår for hvor lenge arbeidsforholdet eller den selvstendige næringsvirksomheten må ha vart.
3 Rehabilitering/Attføring
4 Uførepensjon, grunnstønad og hjelpestønad
5 Pensjon til gjenlevende

Visse sykdommer er likestilt med yrkesskade,
for eksempel sykdom etter påvirkning av løsemidler, asbest eller annet finfordelt støv, forgiftninger eller andre kjemiske påvirkninger og
allergiske hud- og lungesykdommer.

6 Menerstatning

Arbeidsgiver er pålagt meldeplikt til trygdekontoret i medhold av folketrygdloven § 13-14.

Nærmere opplysninger om de stønader som
gis ved yrkesskade, finner du i Rikstrygdeverkets brosjyre «Yrkesskadestønad fra
folketrygden». Den får du på trygdekontoret.

OBS! Det er trygdemyndighetene som avgjør
om skaden eller sykdommen kan godkjennes
som yrkesskade/yrkessykdom. Den skadede
bør derfor kontrollere at opplysningene som er
gitt av arbeidsgiveren på blankettens forside,
er riktige.
Dersom du mener at noen av opplysningene
bør korrigeres, eventuelt at flere opplysninger
bør gis, bør du meddele dette skriftlig til trygdekontoret der du bor.
Etter arbeidsmiljøloven skal enhver lege
melde til Arbeidstilsynet sykdommer som
legen antar skyldes arbeidssituasjonen - også
sykdommer som ikke går inn under yrkesskadereglene i folketrygden.

II Hva slags stønad kan gis?
1 Stønad ved helsetjenester
Ved yrkesskade får man full godtgjørelse for
nødvendige utgifter til legehjelp, tannbehandling, fysikalsk behandling, forbindingssaker
og medisiner.
Likedan dekkes utgifter til anskaffelse,
vedlikehold og fornyelse av proteser, støttebandasjer og andre hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden.

III Framsetting av krav
Krav om stønad kan du sette fram på trygdekontoret.

Trygdekontoret kan gi nærmere orientering,
og kan også hjelpe deg med å fylle ut kravblankett. Kravblankett skal fylles ut unntatt
ved krav om medisinsk stønad og sykepenger.
Vær klar over at trygdeetaten etter folketrygdloven § 21-4 første ledd kan innhente de
opplysningene som er nødvendige for å
avgjøre kravet.

IV Rettigheter i forhold til lov av 16.
juni 1989 om yrkesskadeforsikring
Yrkesskader som er blitt påført arbeidstakere,
kan - i tillegg til ytelser etter folketrygdens
særregler om yrkesskade - gi grunnlag for
erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65
om yrkesskadeforsikring. Spør arbeidsgiveren/arbeidsgiverens forsikringsselskap
dersom du er i tvil. Arbeidsgiveren skal ha ført
opp navnet på sitt forsikringsselskap i felt 2
på forsiden av denne blanketten.

RIKSTRYGDEVERKET
Juni 1998
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Månedsrapport – Kontrakt
GENERELT
Måned:
Avsender:
Navn:
Firma:
Pro-Pipe Norway AS
Tittel:
HMS-leder
Dato:

Sted:
Mottaker:
Navn:
Firma:
Tittel
Videresendt

Rapporterte forhold

Antall

Timer Pro-Pipe Norway i perioden
Timer andre underleverandører i perioden
Uønskede hendelser (RUH) rapportert i perioden
Vernerunder i perioden
Observasjoner i perioden
Skader uten fravær i perioden
Skader med fravær i perioden
Tilløp til ulykker i perioden
Miljøhendelser i perioden
Andre hendelser og avvik i perioden

0

☐Nei

☐ Ja

Kommentarer
Fratrukket ferie / Interntid

0
0
0
0
0
0
0

1
0,8
0,6

Denne måned

0,4

Forrige måned

0,2
0
Pro-Pipe Norway

Andre

Meknad(er):

Bekreftelse:
Dato:

Oppfølging:

Signatur HMS leder BN Entreprenør:

Neste rapport:
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Prosjektnummer:
Oppdragssted:
Beskrivelse:
Prosjektleder:
Ansvarlig utførende:
Kunde:
Kundekontakt:
Startdato:
Sluttdato:
Notater:

Pro-Pipe Norway AS
Org.nr.: 891 847 122
Tlf.: 0045 75115393
Web: www.pro-pipe.no
Email: faktura@pro-pipe.no
Forretningsadresse: Myrlandskroken 24, NO - 4308 Sandnes
Postadresse: Lundevej 10, DK – 6705 Esbjerg
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Opdragssted:

Projektnummer/Ordrenummer:

Kontaktperson:

Ordredato:

Utførende:

Ønsket oppstart:

ORDRE
Opdragsgiver:

Kontaktperson:

Dag

Telefon:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søn

50%

100%

Dato:
Timetype
Mannskap
Mannskap
Gravemaskin
Gravemaskin
Lastebil
Kranbil
Servicebil
Adm.timer
Bensintekn.

Total

50%

100%

Total

50%

100%

Total

50%

100%

Total

50%

100%

Total

50%

100%

100%

Komp.utstyr
Meiselutstyr
Asfaltaging
Diett
Overnatning
KM Personbil
KM Lastebil

Arbeidsbeskrivelse:

Utførelse:

Tillegg/Spesielle forhold/Underleveranser:

Gjenstår det arbeider? Hvis ja, hvilke: Ja

Pro-Pipe Norway AS
Org.nr.: 891 847 122 - Tlf.: 0045 75115393
Web: www.pro-pipe.no - Email: faktura@pro-pipe.no
Forretningsadresse: Myrlandskroken 24, NO - 4308 Sandnes
Page 3310,
ofDK
76– 6705 Esbjerg
Postadresse: Lundevej

Nej

Bestilling – Arbeidsklarering

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Oppdragssted:
Utførende firma:

Evt Underleverandør:

Ansvarlig person:

Ant personer i
arbeid:

Jobb-beskrivelse
Periode:
Risikovurdering

Start dato:
HØY: ☐

Middels:☐

Lav: ☐

Planlagt
ferdig:
Ved middels og høy risiko skal det
gjennomføres SJA (Sikker-Jobb-Analyse)

pler: Krav til tillatelser og Sikker-Jobb-Analyse (SJA)
Arbeid

Krav til tillatelser

Risiorvurdering:

Adgang til tanker og trange rom
Varmt arbeid i eksplosjonsfarlige områder
Arbeid i tank/rørgrube for A-væske
Arbeid i grube > 1,2 m under bakkenivå
Arbeid på produkttank rør/utstyr
Frakobling av produkttank rør/utstyr
Maskingraving
Håndgraving dypere enn 1,0 m
Arbeid på el-anlegg
Arbeid I EX-områder
Arbeid i Høyden
Løftearbeider
Annet Arbeid

Adgangstillatelser for tanker og trange rom
og eller arbeidstillatelser for varm arbeid i
eksplosjonsfarlige områder

HØY- >
JSA kreves
HØY- > JSA kreves
Middels - > JSA kreves
Middels - > JSA kreves
Middels - > JSA kreves
Middels - > JSA kreves
Middels - > JSA kreves

Frakoblingstillatelse
På eget område - > Kabelpåvisning
Utenfor eget område -> Gravetillatelse
Utføres av autorisert el-installatør
Krav om EX-sertifisert montør
Krav til sikring
Krav til heiseutstyr
Beskriv:

Lav - > JSA kreves ikke
Middels - > JSA kreves
Middels - > JSA kreves
Middels - > JSA kreves
Vurderes i hvert enkelt tilfelle om JSA skal
gjennomføres

Krav til verneutstyr:
Hjelm
Vernesko
Refleksvest
Hansker
Briller
Fallsikring
Ex-godkj. utstyr
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Oppdraget medfører at følgende dokumentasjon må endres:
SamsvarsByggSonekart /
Pumpe
Lagringstillatelser HMS
Annen
erklæringer
tegninger
Situasjonsplan dokumentasjon (ALTINN)
dokumentasjon dokumentasjon
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Før arbeidet utføres:
Etter at arbeidet er utført:
På vegen av utførende firma bekrefter jeg at jobben vil bli
Bekreftelse på at arbeidet er utført på en sikker måte:
utført som avtalt (LEVERANDØR)
Signeres av FORHANDLER
Dato/Signatur:
Dato/Signatur:
Jeg bekrefter at jeg har fått informasjon om jobben
(Forhandler)
Dato/ Signatur:
Rapport om utført arbeid:
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EGENKONTROLLSKJEMA VED GRAVING I OFFENTLIG VEGGRUNN
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Entreprenør:

Gravemledningsnr.:

Arbeidssted Gate – veg – husnr.
Gjenfylling og komprimering er utført iht «vilkår for gravetilltatelse»

Dato:

Asfaltflak levert godkjent lagringsplass

Hvor

Er det tatt var på brostein / heller?

Adresse:

Rengjøring av graveområde er utført

Dato:

Er det eksisterende elementer i graveområde kontrollert og reetablert:
Varmekabel

☐

Avløp

☐

Kummer/sluk☐

Kapslesett

☐

Skilt

☐

Annet

Stoppekran ☐

Andre opplysninger:

Beskrivelse av gravingen (skisse)

Skjemaet sendes Trondheim Bydrift, senest 1. uke etter ferdigdato på gravetillatelsen

Dato

Underskrift
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Arbeidstillatelse for grøfter
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Om dette er forenelig med ytre faktorer, og annet ikke er avtalt med kunde, gjelder denne rutinen:
Hensikt/formål: Hindre at underentreprenører som arbeider i Pro-Pipe Norway AS grøfter ikke blir skadet.
Ansvarlig: Prosjektleder og den/de som utfører jobben.
Kompetansekrav:
 Den ansatte skal ha tilegnet seg kompetanse og erfaring gjennom opplæring.
Prosjektleder avgjør om vedkommende er skikket for jobben.
 Den ansatte skal inneha alle kurs og sertifikater som kreves. Dette skal være dokumentert i
vedkommendes personalkort.
Kurs og kompetansebevis som kreves for denne jobben:
 Ved arbeid nær vei: Opplæring i arbeidsvarsling (håndbok 051)
Forberedelse:
 Oppstartsmøte
 Ha fullstendig oversikt over hvilke krav, lover og regler som gjelder for denne jobben.
 Sørg for at de som blir plukket ut til jobben er kvalifisert for den og har tilstrekkelig erfaring.
Arbeidsoppgave:
Er mannskap blitt orientert om arbeidet og krav til verneutstyr.

Merknad(er)

OK

Er rømningsveier gjennomgått.
(Stiger montert eller andre alternative rømningsveier).
Er det gjennomgått faremomenter med kabler, rør, kloakk og vann
Er grøft sikret mht rasfare, infrastruktur og konstruksjoner
Er løse gjenstander som pukk, asfalt, brostein fjernet fra
grøfteskråninger og grøftekanter.
Er fiberduk forsvarlig sikret med singel eller fin grus. Merk spesielt at
fiberduk IKKE skal sikres med asfaltklumper, større steiner, pukk,
betongstein etc.
Er grøft forsvarlig sikret mht trafikale forhold.
Er ny JSA gjennomført og utfylt av underentreprenør før oppstart og
ved eventuelle endringer i forutsetninger.
Underentreprenør bekrefter at han er gjort kjent med at det ikke skal
arbeides alene i grøft uten særskilt avtale med hovedentreprenør.
Dette skal klart fremgå i ny JSA.
Jeg har gjennomgått og vurdert arbeidet som er godkjent jfr denne tillatelsen og bekrefter at jeg har fått tilstrekkelig informasjon til
å gjennomføre dette arbeidet.

Dato:

Signatur UE:

Signatur HE:

_
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Fjernvarme – Legging og omfylling
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Om dette er forenelig med ytre faktorer, og annet ikke er avtalt med kunde, gjelder denne rutinen:
Hensikt/formål: Sørge for at rørene blir lagt riktig, av kompetente personer og at kravspesifikasjoner
overholdes.
Ansvar/myndighet: Prosjektleder og den/de som utfører jobben.
Kravspesifikasjon til arbeider:
 Den ansatte skal ha tilegnet seg kompetanse og erfaring gjennom intern opplæring. Prosjektleder
avgjør om vedkommende er skikket for jobben.
 Den ansatte innehar alle kurs og sertifikater som kreves. Dette skal være dokumentert i
personalkort.
Kurs og kompetanse som kreves for å utføre jobben:
 Ved arbeid nær vei: Opplæring i arbeidsvarsling (håndbok 051)
 40-timerskurs eller sertifisert sikkerhetsopplæring
 Erfaring med å kjøre vals
 Komprimeringskurs
 EL sikkerhetskurs
Beskrivelse:
Arbeidsoppgave:
Merknad(er)
Plassering av rør i grøft
Enkeltrør (Singlerør): Utføres av Heimdal Industriservice AS:
Når en står ved grøften med hovedvarmesentralen (dvs. HVS) i
ryggen skal turledningen ligge på høyre siden i grøften. Denne
regelen er ved enkelte tilfeller, f. eks ved bruk av ringledning,
ikke entydig. Dette må løses skjønnsmessig under montasjen
og det er ekstra viktig at valgte løsning dokumenteres og
merkes.

OK

Dobbeltrør (Twinrør): Turledning skal ligge nederst.
Som hovedregel skal det benyttes rør med lengde 12m for
dimensjoner opp til og med DN 400 og lengde 16m for
dimensjoner DN 500 og større.
Under hele montasjetiden skal det påses at grøften er tørr og
at rørender og isolasjon ikke utsettes for fuktighet.
Ved lossing/heising av rør (med gravemaskin eller annet), ha
alltid kontakt med transportør. Bruk godkjente stropper og
eventuelt løftesvivel. Avstem plassering og sikker adkomst.
Vurder nødvendig sperring, skilting og manuell dirigering.
Ivareta sikkerheten til myke trafikanter, vegetasjon, biler,
stolper, lysmaster, luftkabler og andre konstruksjoner. Sikre
rørene slik at disse blir liggende og ikke flytter seg.
Ved plassering av rør i grøft, må det tas hensyn til kabler og
andre rør.
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Rørene skal legges på skolinger av minimum 100x100mm
treklosser utplassert med ca 4m avstand. Ved rørdimensjoner
DN 400 og større bør skolingene være minimum 150 x 150mm.
Ved montasje i kum må det være nok plass til at ventilspindler
ikke skades ved rørekspansjon. Spindel skal beskyttes mot
vann/drypp med plastklokke.
Lufte- og dreneringsarrangement skal utføres med preisolerte
ventilenheter. Omfanget bør holdes lavt og kun installeres i
markerte topp- eller lavpunkt i nettet, ikke i mindre
forhøyninger/mindre nedbuktninger. Det skal tilstrebes å
montere disse i kum sammen med seksjoneringsventil.
Avgreninger skal plasseres og utføres iht. leverandørens
anvisninger. Avgreninger skal ikke plasseres nær
ekspansjonsanordninger og bend. For opptak av krefter skal
det etableres slag på grenledningen.
For anslutning til eksisterende ledninger i drift skal det normalt
benyttes anboring, dette under forutsetning av at
grenledningen er min 2 dimensjoner mindre enn
hovedledningen. Anboring skal plasseres på topp av rør.
Anslutninger på undersiden av hovedrør tillates ikke.
Alle muffer skal være vanntette og kunne stå imot
grunnvannstrykk. Alle muffer skal lekkasjetestes.
Fundament og overdekning
Fiberduk skal legges ut mot grøftebunn og grøftesider og
brettes over omfyllingsmassene. Duken skal være bruksklasse
II.
Som fundament brukes 100 mm planert og komprimert pute
bestående av rund singel 4-10 mm eller pukk 4-12 mm.
Under hele montasjetiden skal det påses at graveskråninger er
fri for løse gjenstander som eksempelvis steiner, asfaltbiter,
brostein etc. som kan falle ned i grøft og påføre
personell/mannskap skade. Fiberduk skal sikres med singel
eller fin grus på topp av grøft.
Det skal foretas ny JSA ved bytte av mannskap eller ved
endring av forutsetninger. Merk spesielt at dette også gjelder
for underentreprenører og sveisere.
Underentreprenører skal ikke arbeide alene i grøft dersom
dette ikke er særskilt avtalt med hovedentreprenør. En slik
tillatelse skal klart fremgå i ny JSA.
Fundament i grøftebunn skal være av drenerende masser.
Legging av korrugert PP Ø100 dreneringsledning i grøftebunn
og fremføring av denne til eksisterende
overvannsledninger/sandfangkum utføres kun der stedlige
forhold tilsier ansamling av vann.
Overdekning over fjernvarmerør skal være 600-800mm.
Dersom en i trafikkareal ikke oppnår 600mm overdekning skal
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forsterkningsplate benyttes. Utenfor trafikkareal tillates
minimum overdekning 400mm.
Legg omfyllingsmasse til ca 200mm over rør med leirefri
naturgrus 4-10mm. Dette komprimeres.
Markering
Lilla, 500mm bredt, markeringsbånd (markeringsnett) legges
oppe på fiberduk.
For rødimensjoner opp tom DN 200 benyttes et felles
markeringsbånd for begge rør.
For rørdimensjoner DN 250 og større benyttes et
markeringsbånd over hvert rør.
Henvisning:





Retningslinjer for graving fra kommunen.
Graving og avstivning av grøft.
Pro-Pipe Norway AS egne retningslinjer
Sluttarbeider / istandsetting

Dato

Signatur
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Om annet ikke er avtalt med HMS-ansvarlig, gjelder denne rutinen:
Hensikt/formål:
Sørge for at tunge løft med kranbil og mobilkran blir utført etter bedriftens HMS-informasjon for
bensinstasjoner, og at arbeidet blir utført av kvalifisert personell.
Ansvar/myndighet: Den som utfører jobben.
Kravspesifikasjon:




Den ansatte skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse og erfaring gjennom intern opplæring.
HMS-leder avgjør om vedkommende er skikket for jobben.
Den ansatte innehar alle kurs og sertifikater som kreves. Dette skal være dokumentert i
personalkort.
Kranførerbevis.

Forberedelse:
 Vær kjent med selskapets HMS-informasjon for bensinstasjoner.
Beskrivelse:
Arbeidsoppgave
Still opp kranbil plant på stødig underlag. Trekk støttelabber helt ut.

Merknad(er)

Se etter kabler/luftspenn, og hold nødvendig avstand til disse.
Bruk godkjent løfteutstyr.
Gå aldri under hengende last.

Dato

Signatur
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TRONDHEIM KOMMUNE

Revidert ulg. 27062011

[11)11(1 heim Bvd rift

‘i’.

FERDIGMELDING
ETTER GRAVING I OFFENTLIGE VEGER
lflg. Trondheim kuttittiuttes ‘‘Retningsiiitjer for graving konttttunale veger i Frondtietni’’, skal entreprenoren ved arbeidels slutt overseitde
av gravelHdlet til Troi’dheini kommune, senest 14 dager etter at arbeidet er ferdig. Uni:latetse katt
medføre at entreprenoren kan bli nektet senere gravet il tatelser. Vi thn:tsetter at entreprenoreti har fulgt kninntunetis ovennevnte retningsl iier.

Skjenaaet m/vediegg sendes Geontatikk på e—post: eravemeldinu.tro,id Iieinic iieomatikl. i’n el ler faks :800 80 146.
—

(b

I

tveinn,’,nrT

gravetillatelse

f(llninnwn)
ntrtprcn[

E?avestea
(gate/vei)

i

..r

(finnaets kotnaktperson

(bydelsområde)

—

crsrn-

—

ti f.nr.)

Storrelse på grav&istandset(itigsområdet:
(lengde x bredde cirkamål i meter)
Crnvenreai:
lstandset.-areal:
-

-

Kryss av aktuelle utsagn:
•

Det ble gravd i asfaltert veg:

•

Det ble gravd i grusvc:

•

Gravingen berørte privat eiendom, beplantning. plen osv.:

•

Gruvingen fant sted på gront/rahatt Ib med veg/fortau/g/s-veg:

Gravedybde:

—

-

ci
ci
ci
G

Gate/vei

X

x

i)rtalm/g/s-vcg

X

X

Gronliral,a(t

X

X

Storsle asfallt-vkkelse i gate/vei:

Dybde i meter. (gate/vei, Fortau/g/s-veg, Grontareai)

Storsle asfalttykkelse i fortau/g/s-veg:

(ferdigdalo DD.MM.YYYY)

Ferdigstillelse for arbeidene:

-

Cjenbruk

(sted/adresse)

Asfaltilak levert godkjent lagringsplass:

type (natur/betong) og antall!

Er det tatt vare på:

Ja

l3rostein?

Kryss av aktuelle utsagn, hvis j før opp
Nei
Ikke relevant
Natur

Li
Q

heller?

11
G
ii

Kantstein?
‘

ci
ii

(sted/adresse)

Rrostein/heller/kantstein har lagringsplass:

:

G
El

Betong

Antall

ci

(utført dato DD.MM.YYYY)

Rengjøring av graveonirådet:

-

av eksiterende elementer i graveområdet
Kryss av aktuelle elementer:
Varmekabel Q
Avlop
Q
Kontroll og reetablering

Kapselsett

Skilt

—

Kummer/sluk

Stoppekran

Annet (spesitiser)

Q

-______

Andre opplysningen
Skisse av graveltull som viser beliggenhet og form SKAL FOLGE MED, kryss av for vedlagt skisse:

fl

Bilde av ferdig graveområde etter utfort arbeide SKAL FOLGE MED, kryss av for vedlagt bilde:
[Loggskjerna over varsling og sikring under :inleggstiden SKAL FOLGE MED, kryss :1v for vedlagt logg:

Sendt Dato:

losladresse:
ft{ONDI IEIM KOMMUNF

Navn/sig”. til den ansvarlige:

Iksoksadresse:

Teinpe’egen 22

—_______________________________________________________

leie thn:
47 72 54 63 5tt

I rondhe,m hydrifl

fl

le le tb ks:
47 72 54 64 2

Organ sasl ntsrlumrner:
NO 971 (129 943

l-postalresse: hydrif:postir.oI:akøtronttheim.toinmune.no

71*04 TRONDI FilM
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Når organiske materialer råtner dannes det gasser (kloakkgasser). De kan være giftige,
fortrenge luft samt være eksplosjon og brannfarlige.
Utføring av arbeid:
1.

2.

3.
4.
5.

Er det mistanke eller fare for gasser i kummer eller i grøfta, bør det foretas
gassmåling før arbeid påbegynnes. Det bør måles verdier for O 2, CO2, CO, H2S,
Dersom en ikke foretar gassmåling bør en foreta god utlufting.
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.
Ved nedstigning i kummer bør en være oppmerksom på glatte trinn.
Utvis forsiktighet med åpen flamme eller gnister dersom det er fare for gasser. De
kan være eksplosive.
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.

Side 1 af 2
Pro-Pipe Norway AS - Org.nr.: 891 847 122 Tlf.: 0045 75115393
Web: www.pro-pipe.no Email: faktura@pro-pipe.no
Forretningsadresse: Myrlandskroken 24, NO - 4308 Sandnes - Postadresse: Lundevej 10, DK – 6705 Esbjerg

Page 42 of 76

Kristelig A-kasse

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

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.
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

Henvisning:

 Forskriften ”Arbeid ved avløpsanlegg” best. nr. 542
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Om annet ikke er avtalt med HMS-ansvarlig, gjelder denne rutinen:
Hensikt/formål: Påse at utførelsen foregår på en slik måte at skader og ulykker unngås. Dette gjelder både
for dem som utfører selve operasjonen og alle andre som ferdes i området.
Ansvar/myndighet: Den som utfører jobben, anleggsleder og signalmann.
Generelt: Massetransport til anleggssted må betraktes som spesielt farefullt. Det kreves derfor spesiell
omtanke og forsiktighet både under forberedelse og utførelse av denne type aktivitet. Erfaring viser at
massetransport til anleggssted er et av de mest risikofylte aktiviteter som utføres. Dette gjelder i
særdeleshet når transport nærmer seg anleggsstedet og når rygging /massetipp skal utføres. Anleggsleder
og den/de (herunder underentreprenører) som utøver handlingen må være sitt ansvar bevisst ved å følge
denne rutine.
Kravspesifikasjon:









Den ansatte skal ha tilegnet seg kompetanse og erfaring gjennom intern opplæring.
Nødvendig opplæring skal ha blitt gitt av erfaren ansatt i B.N Entreprenør.
HMS-leder avgjør om vedkommende er skikket for jobben.
Krav til synlighetsklær og verneutstyr på anleggssted skal følges.
Nødvendig varslings- og sperreutstyr ifølge varslingsplan skal være satt opp før massetipp kan
utføres.
Permanente skilt som kan være misvisende skal tildekkes mens arbeidet pågår.
Blinkende gult varsellys skal benyttes under hele operasjonen.
Signalmann skal alltid benyttes under rygging. Signalmann skal på forhånd ha instruert sjåfør om
hvilke tegn som skal benyttes.
Kjøretøy benyttet for massetransport skal være kontrollert og godkjent ihht gjeldende lover og
forskrifter av sakkyndig myndighet.

Kurs og kompetanse som kreves for å utføre jobben:


Arbeidsvarlingskurs

Forberedelse: Det skal foretas en grundig risikovurdering før arbeidet starter. Hensiktsmessig innkjøring,
temperaturforhold, underlagets helning, last på tilhenger og eventuelle synlige skader/feil på lastebil skal
vurderes av signalmann før rygging/massetipp iverksettes.
Det er ikke tillatt å foreta rygging mot tippsted uten at risikovurdering er gjennomført og at alle krav ihht
kravspesifikasjonen er tilfredsstilt. Rygging må ikke forekomme uten bruk av signalmann.
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Beskrivelse:
Arbeidsoppgave:
Risikovurdering
 Visuell kontroll av lastebil foretas.
Synlige skader/feil på bil eller henger skal
resultere i umiddelbar stans i all transport- og
ryggeaktivitet.
 Uheldig konstruksjon på bil eller henger skal
resultere i umiddelbar stans i all transport- og
ryggeaktivitet.
 Faresonen regnes for å være lastebilens
fallradius.
 Lastebilen står på egnet plass med hensyn til
annen trafikk og fotgjengere.
 Lastebilen står på plant/horisontalt underlag.
 Se til at lastebilen ikke kan skli.
 Vurder temperaturforhold og kontroller at
masser vil slippe underlaget i dumperkasse.
Platt varmes eventuelt opp. (Eksempelvis
eksosvarme).
 Dersom lastebilen har støttelabber, skal disse
benyttes.
 Kontroller at lastebilen ikke er skjevlastet !
 Tilse at personer, biler og utstyr ikke er
innenfor lastebilens fallradius.
 Området hvor rygging skal skje, skal være
godt belyst.
Utførelse








Merknad(er)

OK

Lastebilsjåfør melder sin ankomst på
anleggsstedet.
Faresoneområdets størrelse vurderes mht
lastebilens størrelse og dermed fallradius.
Blinkende varsellys benyttes.
Signalmann instruerer lastebilsjåfør under
rygging.
Tipp gjennomføres i rolig tempo.
Signalmann instruerer lastebilsjåfør til denne
har parkert eller forlatt anleggsstedet.

Side 2 af 3
Pro-Pipe Norway AS - Org.nr.: 891 847 122 Tlf.: 0045 75115393
Web: www.pro-pipe.no Email: faktura@pro-pipe.no
Forretningsadresse: Myrlandskroken 24, NO - 4308 Sandnes - Postadresse: Lundevej 10, DK – 6705 Esbjerg

Page 45 of 76

Rør eller Massetransport

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Sjekkpunkt

OK

Vurdering/merknad

Visuell kontroll av lastebil før
oppstart.
Faresone rundt lastebil er
vurdert og fri for personer, biler
og utstyr.
Lastebilen står på egnet plass
og på horisontalt underlag.
Lastebilens fallradius er
beregnet.
Signalmann har gitt sjåfør
instrukser om signalgiving.
Signalmann sitt arbeide
avsluttes først når lastebil har
parkert eller forlatt
anlegsstedet.
Henvisning:
Kompetanse internt (kontaktpersoner):
 Pro-Pipe Norway AS/ Jon Vørts

Dato:

____________________

Signatur:

____________________
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Dato:

SJA – Navn:
Laget av:

Tunge løft med kran og mobilkran

Stilling /Tittel:

Ny

Revidert av:

Revidert
Stilling / Tittel:

Sikkerhets utstyr og anbefalt verktøy for arbeidsutførelse
Hjelm
Vernesko

X
X

Verne briller

X
X

Hansker
Hanske kategori:
Generell arbeids Hanske
rating

Refleksvest X
Fallsikrings
utstyr
X
Ansiktsbeskyttelse
Briller

Plasthanske Type
engangs-hanske

Sperremateriell
Brannslukningsapparat

X
X

Låsing / Merking
Arbeidstillatelse
Grov arbeidshanske rating

Hørselsvern
Sikkerhetsbelte
Gas detektor

X

Annet, Førstehjelpsutstyr

Grov kjemikaliehanske Ref. 8935. Skal brukes
ved håndtering av kjemikalier

Spesifikke kvalifikasjoner (sertifikater) / Autorisert fagarbeid (eks. elektriker, rørlegger etc.)
Beskrivelse/ yrkesgruppe / navn:
For anhuking kreves kurs i stropping og anhuking

Antall:

Bruk løfteplan og skisse av arbeidsområde.
Bruk sjekkliste for tunge løft
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JOBB
1. Dra til handbrekket
2. Gå ut av kjøretøyet
3. Avsperring

FARER
1.1
2.1
3.1

Rulling, påkjørsel
Skli / fall
Påkjørsel

3.2
3.3
4.1
4.2

Skli / fall
Overbelasting
Overbelasting
Klemfare

TILTAK
1.1.1
2.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.3.1
4.1.1
4.2.1

4.3
4.4
4.5

Dårlig grunnforhold
Luftkabler
EX - sone

4.3.1
4.4.1
4.5.1

6. Sikring av last

5.1
5.2
6.1
6.2
6.3

Skli / fall
Kutt
Kutt / klemfare
Skli / snuble
Dårlig løfteutstyr

5.1.1
5.2.1
6.1.1
6.2.1
6.3.1

Sjekk hvor installasjoner og tanker
under bakken er plassert.
Sjekk hvor luftkabler er plassert
Kontroller sonekart
Riktig fottøy, trepunktsregelen, bruk
fastmontert stige (om det finns)
Hansker
Hansker
Ryddighet og orden, riktig fottøy
Sjekk merking og visuell sjekk.

7. Anhuking

7.1

Kutt / klemfare

7.1.1

Hansker, godkjent anhuker

7.2

Fall

7.2.1

8.1

Fall / skli

8.1.1

Fallsikring / hjelpemann holder stigen
Riktig fottøy, trepunktsregelen, bruk
fastmontert stige (om det finns)

4. Rigging av kran

5. Entring av lasteplan / mobilkran

8. Nedstiging fra lasteplan / mobilkran

Dra til handbrekket
Trepunktsregelen, riktig fottøy
Synlighetstøy og personlig verneutstyr
Skaffe seg oversikt over trafikksituasjonen
Bruk godkjent sperring.
Riktig fottøy
Bruk riktig løfteteknikk
Arbeidsstilling
Hansker
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9. Heising av last

Luftkabler

9.1.1
9.1.2
9.2.1

Ingen uvedkommende innenfor arbeidsområde
Sjekk mot løfteplan
Sjekk hvor luftkabler er plassert

9.3

Andre hindringer

9.3.1

Tenk igjennom løftet som skal utføres
(start - stopp)

10.1

Klemfare

10.1.1 Bruk styretau, hansker, kommunikasjon

10.2

Truffet av last / fall

10.2.1 Bruk styretau, kommunikasjon, hjelm

13. Ta bort avsperring

10.3
11.1
12.1
12.2
13.1

Kutt
Kutt / klemfare
Overbelasting
Klemfare
Påkjørsel

14. Gå inn i kjøretøyet
15. Løsne handbrekket

13.2
13.3
14.1
15.1

Skli / fall
Overbelasting
Skli / fall

10.3.1
11.1.1
12.1.1
12.2.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2.1
13.3.1
14.1.1
15.1.1

10. Nedsetting av last

11. Anhuking
12. Nedrigging

9.1

Miste last

9.2

Hansker
Hansker, godkjent anhuker
Riktig løfteteknikk,
Hansker
Synlighetstøy og personlig verneutstyr
Skaffe seg oversikt over trafikksituasjonen
Bruk godkjent sperring.
Riktig fottøy
Bruk riktig løfteteknikk
Trepunktsregelen
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SJA – Tunge løft med kranbil og mobilkran
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Andre viktige momenter
Tillegg til JSA

Vennligst merk akt. Boks

☐

JOBB

FARER

☐

Ikke tillegg til JSA

TILTAK

Jeg bekrefter herved å ha lest og oppfattet innholdet av denne SJA,
og vil gjøre mitt ytterste for å utføre arbeidet på en sikrest mulig måte.

Dato

Signatur
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SJA – Graving, grøft fjernvarme
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Dato:

SJA – Navn:
Laget av:

Graving grøft fjernvarme

Stilling /Tittel:

Ny

Revidert av:

Revidert
Stilling / Tittel:

Sikkerhets utstyr og anbefalt verktøy for arbeidsutførelse
Hjelm
Vernesko
Verne briller
Hansker
Hanske kategori:
Generell arbeids Hanske
rating

X
X
X
X

Refleksvest X
Fallsikrings
utstyr
X
Ansiktsbeskyttelse
Briller
x

Plasthanske Type
engangs-hanske

Sperremateriell
Brannslukningsapparat

X
x

Låsing / Merking
Arbeidstillatelse
Grov arbeidshanske rating

Hørselsvern
Sikkerhetsbelte
Gas detektor

X

Annet, Førstehjelpsutstyr

Antall:

40-timerskurs eller sertifisert sikkerhetsopplæring
Gyldig maskinførerbevis
El-sikkerhetskurs
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x

Grov kjemikaliehanske Ref. 8935. Skal brukes
ved håndtering av kjemikalier

Spesifikke kvalifikasjoner (sertifikater) / Autorisert fagarbeid (eks. elektriker, rørlegger etc.)
Beskrivelse/ yrkesgruppe / navn:
Ved arbeid nær vei: Opplæring i arbeidsvarsling (håndbok 051)

x

SJA – Graving, grøft fjernvarme
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

JOBB
1. Ankomst
2. Rigging
3. Tining

FARER
1.1
2.1
3.1

Påkjørsel
Klemfare / påkjørsel
Brann / brannskade / varme

4. Av / på kjøring av maskin

4.1

Fall / klemskader / påkjørsel

TILTAK
1.1.1
2.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4.1.1
4.1.2

Synlighetsklær, refleks, varsellys
Verneutstyr / synlighetsklær
Plassering
Hansker, vernebriller
Ta hensyn til værforhold
Unngå stor trekk
Følg prosedyrer, sikker plassering
Hindermarkering, sperring

4.1.3

Strø

5. Arbeider i veg / gangveg

5.1
5.2

Påkjørsel av myke trafikanter
Påkjørsel

5.1.1
5.2.1

6. Graving

6.1
6.2
6.3

Klemfare
Rasfare
Avgravning av infrastruktur

6.4

Høgspent, støt, død

7. Krysning av kabler

7.1

Støt, skader på kabel

6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4.1
6.4.2
7.1.1
7.1.2

Lede trafikanter trygt forbi arbeidsområdet
Sperring, skilting av arbeidsområde
Sperring. Følg med hvor personell og publikum
befinner seg.
Avstiving av grøfter, grøftekassetter
Se kart.
Kabelpåvisning
Håndgraving nær kabler
Sikkerhetssone, tenk el-sikkerhet
Bruk hjelpemann
Bruk hjelpemann
Tilsyn / plan fra E-verket

8. Grunnforhold

8.1

8.1.1

Ekstern vurdering, nødvendig tiltak

9. Transport inn og ut av området

9.1

9.1.1

Hjelpe/sikre innkjøring for transportør

Utrasing, skade på mennesker og
konstruksjoner
Påkjørsel, skade på myke
trafikanter og utstyr
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SJA – Graving, grøft fjernvarme
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

10. Heising av rør

11. Sveising av rør
12. Nedrigging

9.2
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
12.1

Rasfare i grøft
Klemfare
Rasfare fra skråning
Fare for rulling
Ras- og klemfare
Fall- og sklifare
Påkjørsel / klemfare

Andre viktige momenter
Tillegg til JSA

Vennligst merk aktuell boks

☐

JOBB

FARER

9.2.1
10.1.1
10.2.1
10.3.1
11.1.1
11.2.1
12.1.1
12.1.2

☐

Hjelpe/sikre innkjøring for transportør
Ingen mannskap under hengende last
Riktig lastsikring
Riktig lastsikring
Sikring av grøft, bruk av riktig verneutstyr
Sikker ankomst
Synlighetsklær
Verneutstyr

Ikke tillegg til JSA

TILTAK

Jeg bekrefter herved å ha lest og oppfattet innholdet av denne SJA,
og vil gjøre mitt ytterste for å utføre arbeidet på en sikrest mulig måte.

Dato

Signatur
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Kontrollplan – Fjernvarme

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Prosjekt:

Prosjektnummer:
A D M I N I S T R A S J O N
OK

UAKT.

KOMMENTAR

1.
2.
3.
4.
5.

FØR JOBBEN
Grunneiere/Naboer er varslet
Vurdering av rørdimensjon
Bestilling av rør og deler
Er rørtrasé stukket og merket
Skal andre etater være med i grøfta/rørtrasé?
UNDER UTFØRELSE
Rørlegging kontrollert og godkjent før igjenfylling

OK

UAKT.

KOMMENTAR

1.
1.
2.
3.

ETTER JOBBEN
Ferdigbefaring med ansvarlig hos utførende
Jobben er ferdigstilt (ingen arbeider gjenstår)
Dokumentasjon / Sluttrapport er levert

(PL) Prosjektleder:

Orientering om ansvarlige
(KU) Koordinator for utførelsen:

(HB) Underentreprenør:

(VL) Verneleder:

Dato - Jobben kan startes:

Dato - Jobben kan faktureres:
U T F Ø R E N D E

1.
2.
3.
4.

FØR JOBBEN
Tillatelser – dokumentasjon – kart er mottatt
Fremdriftsplan er skrevet
Planlegging av skilting, sperring og verneutstyr
Kontaktperson er varslet om oppstart

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UNDER UTFØRELSEN
Gravemasser sortert
Asfalt på anvist plass og brostein/kantstein tatt vare på
Skilting og sperring er kontrollert
Krav til omfyllingsmasser og bærelag ivaretatt
Fiberduk sikret med singel eller fin grus
Er grøften godkjent av rørlegger?
Fjerne alt skolingsmateriell – returneres til TEV
Holde ansvarlig for gravingen orientert om fremdrift
Krav til komprimering/omfyllingsmasser er ivaretatt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ETTER UTFØRELSEN
Det er ryddig på arbeidsstedet
Sperremateriell er fjernet
Ved graving i asfalt er egenkontrollskjema utfylt
Det var avvik/endringer på jobben
Ferdigbefaring m/Statkraft Varme
Arbeider/Oppussing gjenstår
Rørtrasé er oppmålt og dokumentasjon (bilder) levert
Overtakelse med TEV utført

OK

Uakt.

Kommentar
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Endringsmelding

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

INFORMASJON OM OPPDRAGET:
Dato:
Endringsmelding nr.:
ÅRSAK TIL ENDRING:

Uforutsette forhold

Feil på tegning eller kart

Eksisterende forhold

Pålegg på byggeplass

BESKRIVELSE AV ENDRINGEN:

Konsekvens for Konstruksjon

Konsekvens for Rådgivere

Konsekvens for Anlegg

Konsekvens for Fremdrift/Frist

UTFØRTE ARBEIDER:

Utføres etter regning

Utføres etter kontraktens enhetspriser

Utføres som fast pris

Økte rigg- og administrasjonskostnader

FORSLAG TIL VIDERE LØSNING:

Det gjenstår ingen arbeider og ytterligere arbeid/løsninger er unødvendig
Endring ansees godkjent av oppdragsgiver dersom skriftlig avslag ikke er gitt innen rimelig tid. Jmf. NS 3430
Melding sendt,
dato:

Melding godkjent,
dato:

Pro-Pipe Norway AS
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Avviksmelding

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

INFORMASJON OM OPPDRAGET:
Avviket oppdaget av:

Dato:

Avvik nummer:
REGISTRERING AV AVVIK
KRAVSPESIFIKASJON:

BESKRIVELSE AV AVVIKET (HVA HENDTE):

ÅRSAK TIL AVVIK:

MOTTATT FOR BEHANDLING:
Avviket mottatt av:

Dato:

KORRIGERENDE TILTAK:

FOREBYGGEINDE TILTAK:

Ansvarlig for tiltak:
Oppdragsgiver varslet:

Frist for tiltak:
Nei

Ja

Dato:

FORBEDRENDE TILTAK ER GJORT OG AVVIKET KAN ANSES SOM LUKKET:
Lukket av Daglig Leder:

Dato:
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Sjekkliste oppstartsmøte

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Hensikt/formål: Redusere muligheten for uklarheter og misforståelser, slik at prosjektgjennomføring og
resultat blir som ønsket (i henhold til ISO-9001).
Ansvar/myndighet: Prosjektleder

SJEKKPUNKT

VURDERING/MERKNADER

GODKJENT
JA

NEI

Mottatt bestilling fra oppdragsgiver
Prosjektperm er laget til oppstartsmøtet
Prosjektøkonomi er vurdert (Min DG 30 %)
Igangsettingstillatelse
Gravemelding m/ kabelkart
Tegninger og annet produksjonsunderlag
Arbeidsvarsling / Skiltplan
Høyspent linje / Kabelpåvisning / Rør
Befaring inkl bildetaking (før, under, etter)
Nabohensyn. Nattarbeid? Nabovarsel.
Valg av riktig utstyr / Riggplass
Sikring av anleggsområde og – utstyr /
BNE krav til HE og UE
Gravemelding til Riksantikvaren
Melding om sprenging (Politiet)
Grunnforhold (Geotekniske undersøkelser)
Kontroll og sikring av fastmerker (x,y,z)
Byggestrøm
HMS-Plan / SJA utfylt
Personlig / spesielt verneutstyr
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Sjekkliste oppstartsmøte

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Hvem er ansvarlig for at det blir foretatt ny SJA
ved evt. bytte av mannskap eller endringer i
forutsetninger?
Samt evt. Hvem er ansvarlig for at det blir
foretatt SJA ved drift på anlegget uten at BN er
til stede?

Navn:
Navn:

Aktuelle prosedyrer inngår i prosjektperm
Fremdriftsplan – Særskilt ved fastpris

Leveranse oppdragsgiver / HE
Maskinsertifiseringer i orden
Bestilling av varer / underentreprenører
Endringsmeldinger
Avviksrapport:

Nei

 Ja

Avviksrapport nr. ..............

Oppstartsmøte utført: sted/dato:
Signatur:
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Observasjon - Sjekkliste

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

OBSERVAJON
Sted:

Prosjekt-nr.:

Observatør:

Hvem blir observert:

Navn:

Kontraktør:

Firma:

Navn:

Tittel:

Leder:

Dato:

Rutine jobb?

☐Nei

☐ Ja

Oppgave som blir observert:
☐Masseforfl./graving
☐Kran/løftearbeid
☐Transport av utstyr
☐Rør
☐Varmt arbeid
☐Asfaltering/lansk.arb.
☐Kaldt arbeid
☐Annet:

☐Instrument arbeid
☐Arbeid i høyden
☐Arbeid med skifer
☐Rengjøring
☐Rørlegger
☐Arbeid med pumper
☐Entring, innv. arbeid

☐Kalibrering/måling
☐Annet forebyggende vedlikehold
☐Mekanisk arbeid
☐Håndtering av produkter
☐Lagring av materiell
☐ Maling/overflatebehandling
☐Behandling av problemavfall

☐Kvalitetskontroll
☐Miljø/Sanering
☐ Elektrisk arbeid
☐Fjerning av tanker
☐Rivning/fjerning
☐Muring

Beskrivelse av oppgave / bakgrunnsinformasjon:

Positive kommentarer:

Kommentarer fra den observerte:

Konklusjoner (diskuterbare forhold til oppfølging)

Virkelig årssak (VÅ):
Person faktor
1. Mangelfull kunnskap, ferdighet
2. Riktig måte tar med tid og/eller krever større innsats («snarvei»)
3. Snarvei i forhold til aksepterte prosedyrer er akseptert/belønnet
(«stille avvik»)
4. Har også tidligere avveket fra prosedyre eller standard uten at noe galt
har skjedd
Aktiv.
VÅ
Anbefalt løsning:
nr.

Jobb faktor
5. Prosedyre/standard finnes ikke eller er mangelfull
6. Mangelfull kommunisering av forventinger med
henhold til Prosedyrer og Standarder
7. Feil eller mangelfullt verktøy eller utstyr
Ansvarlig

Signatur

Avt.
ferdig

Dato
fullf.
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Observasjon - Sjekkliste

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Oppfølgingsmøte:
Dato møte:

Tid møte:

Dato godkjent av
leder:

Signatur Leder:

SJEKKLISTE
Kategori

Forklaring

Kommentar

OK

Personlig verneutstyr

Hjelm, hansker, vernesko
Vernebriller
Bekledning
Falssikringsutstyr
Hørselvern
Friskluftutstyr, filtermaske
Ryggstøtte
Annet

Arbeidsstilling og posisjon

Løfting, skyvning, trekking
Sikker plassering av personell, brann/sikringsutstyr
Posisjon mht. slag/slagverktøy
Oppstiging/nedstiging (ledige hender)
Overbelastning
Oppmerksomhet, fokus på jobb
Høydeskrekk
Annet
Arbeidsforhold

Arbeidsunderlag
Orden, ryddighet, lagring
Avsperringer, advarselsskilter, brannslokkingsutstyr
Sikring av utstyr/arbeidssted
Belysning
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Observasjon - Sjekkliste

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Sikre stiger og trapper
Annet
Stillaser (med tilhørende utstyr)
Mobile stiger (tilpasset forholdet, korrekt sikret)

Verktøy / Utstyr

Heis/plattform
Riktig valg/bruk av hjelpeutstyr
Tilstand på utstyr/hjelpeutstyr
Riktig valg/bruk av håndverktøy
Tilstand på håndverktøy
Utvalg og bruk av utstyr
Tilstand på utstyret
Tilstand på el. utstyr, kabler, kontakter, jording o.l.
Jobbplanlegging, SESAM, SJA
Arbeidstillatelser / Tillatelser
Kommunikasjon andre funksjoner/avdelinger
Tagging, frikobling, spenningstest
Gasstesting
Prosedyrer

Sikkerhetsliner sikret mot å løsne/falle ned
Verktøy sikret mot å falle ned
Tilrigging / forberedelse for løfting
Operasjon av kran / løfteredskap
Opptreden i henhold til prosedyre / SJA
Kommunikasjon under utførelsen
Riktig antall utførende
Sikre / rydde område når ferdig
Annet
Forklaring

Kommentar

OK

Produkt,
kvalitet/
mengde

Korrekt testprosedyrer brukt
Korrekt merking
Annet
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Observasjon - Sjekkliste

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Tiltak for å unngå skade/utslipp på omgivelser
Dokumentasjon
Annet
Annet

Annet

Helse/ miljø
prosedyre

Riktig lagring/disponering av avfallsmateriale

Kryssreferanser:
Eksterne referanser:
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Rapport uønsket hendelse

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

RAPPORT UØNSKET HENDELSE-SKADEMELDING:
Firma: Velg et element.

Prosjekt:

Prosjektnr.:

Ansvarlig person: Velg et element.

Kopi til:

Kopi til:

☐ Lønningskontor ☐ Bedriftslege
☐ Verneombud

☐ Arbeidsleder/Bas ☐ Hovedverneombud

☐ Arbeidstilsynet ☐ El-tilsynet

Hendelsesdato:Klikk her for å skrive inn en dato.
Klokkeslett:

☐ Skadet person

Skadested:

Type hendelse: Velg et element.

Navn:

Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.

Kategori:Velg et element.

Fødslesdato:Klikk her for å skrive inn en dato.

Stilling:

Tidligere skadet: ☐ Ja ☐ Nei
Adresse:

Tid i nåværende areid:

Fulgte den skadede påbudt- eller annet anbefalt vernetiltak? ☐ Ja ☐Nei ☐ Uten betydning for saken
Skadet legemsdel:Velg et element.☐ Høyre side ☐ Venstre side Type skade Velg et element.
Øyevitne:
Ved sykemelding: Kan den skadede utføre annet, lettere tilpasset arbeid? ☐ Ja ☐ Nei
Beskrivelse av hendelsen:
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Rapport uønsket hendelse

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Direkte årsak til hendelsen
Farlige handlinger:

Farlige forhold:

☐ Arbeid uten autorisasjon / tillatelse
☐ Unnlot å informere/kommunisere/varsle
☐ Manglende vernetiltak

☐ Utilstrekkelig avskjerming/barriere
☐ Defekt verktøy / utstyr
☐ Dårlig orden/uryddig arbeidsplass

☐ Unnlot å rydde før/etter arbeid
☐ Satte sikkerhetsutstyr/system ut av drift
☐ Bruk av defekt utstyr/verktøy
☐ Feil bruk av maskin/utstyr

☐ Feil ventilasjon/over-undertrykk
☐ Brann eller eksplosjonsfare
☐ Manglende vedlikehold
☐ Svært høy/lav temperatur

☐ Manglet personlig verneutstyr
☐ Feil arbeidsstilling for oppgaven
☐ Arbeid på utstyr i drift

☐ Ekstreme værforhold/bevegelse
☐ Mangelfull kommunikasjon
☐ Glatt eller ujevnt underlag

☐ Feilaktig pålasting
☐ Feilaktig plassering
☐ Feilaktig løfting
☐ Manglende respekt for avsperring/skilt

☐ Trangt/vanskelig arbeidssted
☐ Mangelfullt verneutstyr
☐ Farlig arbeidsmiljø (lys/gass/støv/stråling)
☐ Fallende gjenstander/feilplasserte løse objekter

☐ Bruk av ikke godkjent utstyr/redskap
☐ Annet
Beskriv:

☐ Fare for utrasing
☐ Annet
Beskriv:

Bakenforliggende årsak til hendelsen:
Person faktorer:

Jobb faktorer:

☐ Manglende kjennskap/respekt for prosedyrer

☐ Uklare eller mangelfulle prosedyrer/instrukser

☐ SJA ble ikke utarbeidet/fulgt
☐ Manglende kunnskap/opplæring
☐ Manglende ferdighet

☐ Uklare ansvarsforhold
☐ Mangelfull arbeidsledelse/planlegging/veiledning
☐ Manglende overlapp v evt. Skiftavløsning

☐ Manglende erfaring
☐ Fysisk/psykisk stress
☐ Manglende fysisk/psykisk evne til å utføre oppgaven
☐ Manglende motivasjon

☐ Uhensiktsmessig design/konstruksjon
☐ Mangelfullt vedlikehold
☐ Uhensiktsmessig verktøy/utstyr
☐ Uhensiktsmessige innkjøp

☐ Farlig handling av annen person
☐ Annet
Beskriv:

☐ Annet
Beskriv:

Umiddelbare tiltak:
Korrektive tiltak:
Bekreftelse (på at korrektive tiltak er gjennomført)
Eventueller endringer i korrektive tiltak:

Status:
☐Ikke iverksatt ☐Iverksatt
Status:
☐Ikke iverksatt ☐Iverksatt

Frist:

Status endring og tiltak
☐IKKE OK
☐OK
Dato:

Frist:

Frist:

Signatur:
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Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass
med flere arbeidsgivere (arbeidsmiljølovens § 2-2)
Kopi slåes opp på
arbeidsplassen
Arbeidsplass/prosjekt

Adresse

Telefon

Nedenfor er det fastslått hvilken virksomhet som regnes som hovedbedrift, og hvilke virksomheter som til enhver tid driver virksomhet på denne plassen.
Ifølge arbeidsmiljølovens § 2-2 (se info-knappen) har hovedbedriften ansvaret for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid. Hver arbeidsgiver skal sørge for at egen
virksomhet er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne ivaretas. Videre skal hver arbeidsgiver medvirke til å sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen.
Hovedbedriften sørger for at samordningen av verne- og miljøarbeidet gjøres kjent for vernetjensten og tillitsvalgte i alle virksomheter, og for at kopi av skjemaet slåes opp på
arbeidsplassen.
Hovedbedriftens navn

Adresse

Pro-Pipe Norway AS

Lundevej 10, DK-6705 Esbjerg Ø

Leder for samordningen

Verneombud/hovedverneombud

Telefon

004575115393
Tidsrom for samordningen

Virksomheter som omfattes av samordningen. (Listen må ajourføres. Er det mer enn 7 virksomheter som omfattes av samordningen, så bruk flere skjemaer.)
Navn
Adresse
Telefon
Tidsrom
Verneombud/
(fra - til)
hovedverneombud
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

Sted og dato

Underskrift

For hovedbedriften
Best. nr. 504 (Godkj. 03-2006) Elektronisk utgave
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Arbeidsgivers/arbeidsleders
underskrift

SJA – metoder og risikoanalyse
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Jobb Sikkerhets Analyse – SJA:
En SJA er en forenklet og forståelig prosedyre som hjelper med å integrere og akseptere helse og
sikkerhetsprinsipper i en bestemt oppgave eller jobb.
 Enkelt sagt: Systematisk bruk av SESAM
Ansvarlig: Utførende / prosjektleder.
Metoder for utarbeidelse av SJA:


Observere ansatte som utfører jobber:
 Liste opp prosessen, farene, og tiltakene



Gruppearbeid av erfarne ansatte og prosjektledere:
 Planlegge arbeidsoppdraget stegvis, belyse risiko og tiltak.

Hvordan lager vi SJA?
 Fire grunnsteg:
 Velg jobben som skal analyseres
 Del jobben inn i logiske steg
 Start hvert steg med et handlingsord (løft, snu, flytt, osv.)
 Identifiser farene for hvert steg
 Velg hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere farene


Hva er viktig å vite når man skal utvikle en ny SJA?
 Alle jobber burde ha en SJA
 Faktorer som må vurderes før selve analysen:
 Frekvens av hendelser og skader
 Sjanse for hendelse eller skade
 Nye rutiner eller oppgaver
 Oppgaver som sjelden utføres
 Hver SJA krever revisjon når utstyr, råvarer, prosesser eller miljøet har forandret seg.

Fokus når SJA utarbeides:
Jobb Steg
Identifiser farer
1. Fokuser på risiko
1. Identifiser alle farene forbundet
2. Begrav deg ikke i
med hvert steg
detaljer
2. Inkluder mulige handlinger, forhold
3. En SJA bør fokusere
og tilstander som kan føre til et
på hovedaktiviteter
uønsket resultat
3. En fare kan deles inn i 6 kategorier
ref. SESAM

Velg tiltak
1. List opp alle nødvendige
tiltak for å eliminere,
isolere, eller
minimalisere farer listet
opp i kolonne 1 og 2.
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SJA – metoder og risikoanalyse
Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Bruk standard mal:

SJA - Sikker Jobb Analyse
Prosjektnr:

Sted:

Dato:

Jobbaktivitet:

Risikomomenter:

H/M/L

Sikkerhetstiltak:

Henvisning: SJA - Stående, Mal.
Andre metoder/verktøy som brukes i arbeidet:
 SESAM
SESAM er en generell risikovurdering gjort av arbeideren selv for hver arbeidsoperasjon. Med SESAM
prøver vi å identifisere og eliminere arbeidspraksis og potensielle farlige forhold som kan føre til alle
typer av tap.




Hva kan gå galt?
Hva er det verste som kan skje når noe går galt?
Hvilke tiltak må vi gjennomføre for å unngå det vi har funnet?

Seks fare-kategorier fra SESAM:
Kontakt:
1. Klemt mot noe
2. Klemt av noe
3. Skadelig kontakt
(kuttskade, skrubbsår)
Overbelastning:
1. Løfte
2. Skyve / Dra
3. Bøye
4. Vri

Fanget:
1. I
2. Under
3. Mellom
4. Av
Utsatt for:
1. Ekstreme temperaturer
2. Søl av kjemikalier
3. Stråling
4. Helseskadelig atmosfære
5. Støy

Fall:
1. Snuble / Skli
2. Fall fra samme høyde
3. Fall fra høyde
Energikilder:
1. Elektrisitet
2. Høytrykk
3. Utstyr i spenn
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SJA – metoder og risikoanalyse



Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Risikoanalyse av ulike typer anleggsarbeider:

Under følger et eksempel på risikoanalyse og identifisering av farekilder for løsmassearbeider:
Farekilde/risikoanalyse:

Fjernvarme opdragg

Prosjekt:

Prosjekt-nr.:

x

x

x

x

annet

x

Brannskader eller ildebrann

Personskade

x

Varmt Vann skader - Skoldning

Utløse Brannalarm

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Anboring
Heising av
Fjernvarme
Rør
Trykkprøve
Rør
rensning
Muffe
Arbeider

Røngtgen Stråleskader

hudkontakt med Epoxy & Isocyant

klemskade

Påkjørsel eller fodskader

inntak av gitig gass / støv

Snit, kut eller dybe sårskade

nedfall av objekter eller stein

x

svikt i konstruksjoner

Varmt
arbeide
Sveising i
x
Grøft
Sveising
x
innenomhus
Vinkelsliber
Afisolering
NDT Kontroll

Høreskader

Uønsket hendelse

Øjenskader

Aktivitet

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x
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Farekilde/risikoanalyse:

Arbeid i løsmasser

Prosjekt:

Prosjekt-nr.:

Ramming

støy og vibrasjoner

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

annet

utslipp av forurenset vann

x

utslipp av støv

Tipping av
masser
Lager for
løsmasser
Løft

uønsket blanding av masser

x

svikt i konstruksjoner

Transport

velt av maskin

x

hudkontakt med forurensede masser

x

klemskade

Lasting

påkjørsel

x

inntak av giftig gass / støv

x

fall fra høyder

Graving

nedfall av objekt

ras / kollaps

Uønsket hendelse

nedfall av stein

Aktivitet

x
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Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

Sjekkliste for Sikker Jobb Analyse

Prosjekt:
Prosjektnr:

Ansv. Utførende:
Dato:

Nr.
1
2
3

Ja

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sjekkpunkt
Er det en kjent arbeidsoperasjon?
Finnes det dekkende instrukser for arbeidet?
Har vi kjennskap til/erfaringer med ønskede
hendelser fra tilsvarende oppdrag?
Har vi nødvendig personell og kompetanse for
arbeidet?
Har utførende personell fått tilstrekkelig
informasjon om oppdraget?
Er det andre som har deltatt i SJA-møtet?
Krever oppdraget koordinering mellom flere
bedrifter?
Er signalmetoder og kommunikasjon avklart og
kjent for alle?
Er det mulighet for konflikter med samtidige
aktiviteter?
Er det avklart hvem som leder arbeidet?
Er det planlagt tilstrekkelig med tid for
arbeidet?
Har vi tenkt gjennom håndtering av evt. alarmeller beredskapssituasjon?
Er det tilstrekkelig brannbeskyttelse?
Er og forblir fysiske
barrierer/sikkerhetssystemer på plass?
Er nødvendig isolering mot energi ivaretatt
(rotasjon, trykk, spenning, osv.)
Varmt arbeide – Evt. Brannalarm – 2x6 liter ABC
brannslukke utstyr ?
Er det tilstrekkelig maskinvern/skjerming
(tildekking av utstyr?)
Er arbeidsutstyr/materiell kjent, tilgjengelig,
sjekket og funnet i orden?
Er førbrukssjekk utført på evt. løfteutstyr?
Gyldig sertifiseringsdato, identifikasjonsnr.,
korrekt dimensjonering for oppgaven, fri for

Nei N/A

Kommentarer
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20
21
22

23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Oppdragssted:

Sist revidert:

Prosjektnummer:

Dokument-ID:

mangler/feil.
Har alle riktig og tilstrekkelig verneutstyr?
Er det fare for ukontrollert bevegelse av
utstyr/verktøy?
Er det påkrevd med befaring på
arbeidsområdet?(Er løfteområdet kontrollert,
og er alle i sikker sone i tilfelle last faller eller
svinger?)
Er det tatt hensyn til arbeid i høyden (Over 2
meter), arbeid over flere nivåer og fallende
gjenstander?
Er det tatt hensyn til brannfarlig gass/væske/
materialer i området?
Er det tatt hensyn til mulig eksponering for støy,
vibrasjon, giftig gass/væsker, røyk, damp,
kjemikalier, løsemidler eller radioaktivitet?
Er det nødvendige datablader på plass?
Er det tilstrekkelig ventilasjon?
Er arbeidsplassen ren og ryddig?
Er det tatt hensyn til behov for merking/
skilting/ avsperring?
Er det tatt hensyn til transportforhold?
Er det tatt hensyn til behov for sikkerhetsvakt?
Er det tatt hensyn til sikt og belysning, behov
for arbeidslys?
Skaper været noen utfordring for oppgaven?
Er det tatt hensyn til tilkomst/rømming?
Er det tatt hensyn til arbeidsstilling og fare for
arbeidsbetinget sykdom?
Er det fare for utslipp til luft/grunn sjø?
Har vi tilgang til førstehjelpsskrin/ utstyr?
Har noen førstehjelpskunnskap?
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Verifikasjon IK-HMS
Oppdragssted:
Prosjektnummer:

Sist revidert:
Dokument-ID:

Verifikasjon / revisjon av Internkontroll og HMS opplysninger
fra samarbeidspartnere og leverandører
Bedriftens navn:

Bedriftens organisasjonsnummer:

Bedriftens kontaktperson:

Bedriftens stedlige verneombud:

Adresse:
Telefon:

Telefaks:

FIRMAOPPLYSNINGER
Pro-Pipe Norway AS gis anledning til innsyn i bedriftens IK-HMS system

JA

NEI

Kan bedriften fremlegge firmaattest?
Kan bedriften på forespørsel fremlegge skatteattest utsted siste 6 mnd?
Er bedriften ansvarsforsikret for den drift firmaet utøver?
Sentral og eller lokal godkjenning for ansvarsrett som oppfyller kravene til de
tildelte oppgaver
Utføres oppdraget med egne ansatte?
Er underleveranser kontraktsfestet
Ved eventuelt innleie av personell er dette i henhold til sysselsettingsloven?
Fører bedriften regelmessig timelister for arbeidstakere?
Får arbeidstakere regelsmessig lønnsutbetaling?
Er alle arbeidstakere orientert om arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven
(AML)?
Er arbeidstakerne yrkesskadeforsikret?
Har bedriften godkjente HMS-produktdatablader over helseskadelige
kjemikalier/stoffer som brukes?
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VERNE-/MILJØARBEID
Har bedriften oppfølging i henhold til gjeldende lovverk
(Internkontrollforeskriften)?
Har bedriften instrukser for farlig arbeid og har de ansatte opplæring i disse?

JA

NEI

JA

NEI

Arrangeres det jevnlige vernemøter og skrives referat fra disse?
Har bedriften verneombud og har den/de gjennomført grunnopplæring i
arbeidsmiljø?
Rapporteres skadene til trygdevesenet og/eller Arbeidstilsynet?
Har arbeidstakere fått utdelt personlig verneutstyr (CE-merket) og gir bedriften
opplæring i bruk av verneutstyr ?
Har firmaet rutiner for oppfølging av at utdelt verneutstyr blir brukt?
Utføres årlig kontroll på kontrollpliktig utstyr?
Er bedriften sertifisert etter ISO 14001 eller EMAS?
Har bedriften system for avfallshåndtering?
SIKKERHET/LEVERANSER
Er alt materiell bedriften omsetter CE godkjent og dokumentasjon kan fremlegge
ved forespørsel
Er bedriften kjent med BN Entreprenørs betalingsbetingelser?
Foretar bedriften Jobb Sikkerhet Analyse (JSA) eller annen risikovurdering forut
arbeidsoppdrag?
Fører bedriften oversikt over sykefravær og skade?
Har bedriften oversikt over lover og forskrifter som er relevante?

Utfyllende kommentarer:

Jeg bekrefter at overnevnte opplysninger er korrekte ogPro-Pipe Norway AS kan til enhver tid
kontakte vår bedrift for verifikasjon av disse.
Adm. Dir. signatur:

Dato:

__________________________

_____________________
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Kundetilfredshet
Oppdragssted:
Prosjektnummer:

Sist revidert:
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ANGI TILDREDSHET FRA 1-6 HVOR 6 ER BEDST

SJEKKPUNKT

Vurdering
1

2

3

4

5

6

Blir våre afbeider leveret i henhold til avtale?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Blir våre arbeider leveret til avtalt tid?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Får du den informasjon underveis som
forventet?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Er kvalliteten på våre arbeider som forventet?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Er våre fakturaer oversiktlig og forståelig?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Opptrer våre ansatte i henhold til god folkeskikk?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Blir rydding utført tilfredsstillende?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Hva er ditt helhetsinntrykk av firmaet?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Vil du anbefale firmaet til andre?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Andre forhold:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

MERKNADER:

Dato:
For kunden
__________________________
Firma:
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Mødereferat

Oppdragssted:

Sist revidert:
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INFORMASJON OM MØTET:
MØTE NR:

BESKRIVELSE AV MØTET:

MØTESTED
MØTETIDSPUNKT:
DELTAKERE:

TILHØRIGHET

Sak #

Beskrivelse:

1

Orientering om
prosjektet.
Gjennomgang av
tegninger og bilder.

2

HMS

INITS

Ansvarlig:

DISTRIBUSJON:

TELEFON:

Status:

Frist:

I nærheten av
skole/skolevei? Beskriv
tiltak.
3

Søknader/godkjenninger

4

Vinter

5

Økonomi

6

Trafikkavvikling

7

Kontaktpersoner TE
Fjernvarme

8

Fremdrift
1. Oppgraving
2. Klart for
rørlegger
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Oppdragssted:
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3. Gjenfylling
9

Transportør

10

Orden på
anleggsområdet

11

Ønsker Statkraft
ferdigbehandling?
Ansvarlig for innkalling
til befaring:
Inviteres til befaring:

Neste møte:

Underskrift
møteleder:
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