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Kontaktmøte 4-22 EBA, MEF og SVV 

Møtenr: 4-22 

Sted: Teams 

Møteleder: Bente J Aase 

Til stede: EBA: Arne Aakre, Lars Reitan, Ketil Dahl, Eivind Iden, Kjell Otto Bragstad, Stein 

Windfeldt 

MEF: Martin Grønnslett, Espen Wicken, Eirik Løvaas 

SVV: Arne Valen, Bente Aase, Torgeir Strand, Rigmor Thorsteinsen, Inge 

Martin Haugen, Audun Vognild, Torstein Isaksen (kun sak 43, pkt.3.5 og sak 

4.7.3), Edvard Sandvik (sak 4.3, 4.7 og 4,8) 

Forfall: Kurt Hårberg, Jostein Hatlebrekke, Einar Lillebø, Jon Molnes, Erlend Aksnes 

Kopi til: Ketil Markussen, Rune Henning Skår, Roy Wivestad, Siv Kilskar,  

 

Punkt Sak Ansvar/Frist 

4.1 Saksliste og referat 

Saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader. 

Sak 4.7 og 4.8 flyttet fram 

Saker under eventuelt/innspill fra bransjen:  

- Åpningsprotokoller (SVV) 

- Indeksregulering i asfaltkontrakt (SVV/EBA) 

- Besparelser i vegdriftskontrakt (SVV) 

-  

 

4.2 HMS 

Kort om status (K, N, H1 og H2 hendelser) – se vedlegg 4.2 

SVV ønsker å se litt nærmere på hva som ligger bak de 

innrapporterte tallene, og hvordan vi sammen jobber med de ulike 

temaene.  

Svv sender ut en konkret bestilling til EBA/MEF slik at de kan peke 

ut representanter som kan jobbe fram en sak til senere møte 

 

Oppfølgingspunkt fra tidligere møter:  

Mekanisk trafikkdirigent – under utprøving (Euroskilt/Mesta) – 

Viser til vedlegg 4.2. 

 

 

 

 

 

SVV 



Havarikommisjonens rapport fra dødsulykke Rapport om 

påkjøringsulykke med personbil og trafikkdirigent på riksvei 7 ved 

Ål i Hallingdal kommune 20. september 2021 | shk 

(havarikommisjonen.no) 

Statens vegvesen ser nærmere på de ulike tilrådningspunktene i 

rapporten  

 

Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner – Det pågår en intern 

evaluering og en dialog mellom de ulike divisjoner for å se på en 

mer enhetlig praksis. 

 

4.3  Oppfølgingssaker fra forrige møte  

(punkthenvisning til møtereferat 3-22) 

 

Pkt. 3.2 HMS: tatt inn under pkt. 4.2 

Pkt. 3.4 Konsekvenser og restriksjoner: Tatt inn under pkt. 4.4 

 

Pkt. 3.5 Forhåndsprising og regnemodell: 

Statens vegvesen ser nærmere på modellen og forbereder en 

nærmere gjennomgang neste møte (Torstein) 

 

Pkt. 3.5 Indeksregulering: Inge orienterte nærmere om hva som er 

oppdaget av feilføring og misforståelser. Flere entreprenører blander 

mellom avregningskvartal og faktureringskvartal. Det korrekte er å 

beregne LPS for det arbeidet som er utført i det aktuelle kvartalet, 

ikke arbeid som er utført tidligere og fakturert i det aktuelle kvartal. 

 

T0 er tidspunkt for innlevering av kontrakt – se tekst under: 

 
Statens vegvesen har hatt interne diskusjoner om hvorvidt vi burde 

valgt en annen definisjon av T0 siden denne indeksen ikke er kjent 

ved innlevering.  

Forslag som kom opp i møtet: «T0 skal referere til siste kjente 

kvartalsindeks ved innleveringstidspunktet». Forutsetter da at det 

oppgis hvilken indeks som benyttes slik at dette er kjent ved 

tilbudsinngåelse   

 

Det kom ingen motforestillinger mot dette i møtet, men Statens 

vegvesen ser nærmere på dette og kommer tilbake med et konkret 

forslag til eventuell definisjon i forbindelse med revisjon av 

kontraktsmalene. 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09


4.7  Informasjon fra SVV 

4.7.1 Klimarapportering  

Edvard orienterte kort om samarbeid og status for arbeidet med 

rapportering av klimautslipp. DFØ jobber sammen med de største 

statlige byggherre for en felles mal. Det jobbes også med muligheter 

for en digital/automatisk overføring av data (API) direkte inn i 

Elrapp.  

 

4.7.2 Gjenbruk av skilt  

Audun orienterte om henvendelse fra Resign AS 

Ønsker at det legges opp til større gjenbruk av skilt. Hovedfokus må 

være å tilfredsstille krav til refleksjon og synlighet. Det er ikke noe i 

vegen for å gjenbruke skilt dersom de tilfredsstiller materialkrav. 

Statens vegvesen videreformidle herved henvendelse til bransjen.  

Litt fra diskusjonen:  

Hvilket fokus har bransjen på gjenbruk?  

Krav til dokumentasjon av materialkvalitet må avklares.  SVV 

ønsker at bransjen ser på muligheter og løsninger for gjenbruk på 

skilt. Ketil (EBA) mener at skiltoperatørene bør kunne utvikle en 

returløsning av gamle skilt. I dag «skrotes» skiltene i stor grad. 

Vegdekke har nylig inngått en avtale med Resign AS for å prøve ut 

gjenbruk av skilt. Kan orientere om erfaringer på senere møter. 

 

Det rapporteres i dagens kontrakter på gjenbruk på brøytestikk. 

Gjenbruk av skilt kan også følges opp, og bør vurderes som en 

faktor i tildelingskriterier (klima). 

Bør også se på gjenbruk av andre materialer (rekkverk mm).  

Hvordan jobbe videre med dette temaet sammen med bransjen? 

Koble inn fagkompetanse og kontaktpersoner på bærekraft for å 

forberede sak til senere møter (sak om bærekraft)  

  

4.7.3 Elrapp i skyløsninger – endringer og forenklinger. 

Viser til mail fra SVV 27. okt. om endringer i Elrapp, samt spørsmål 

fra EBA om SVV anser mailen som en endringsordre, eller om det 

kommer i den enkelte kontrakt? 

 

SVV mener at de forbedringer som er gjort i systemet ikke kan 

oppfattes som endringer i kontrakt som vil utløse krav om 

endringsordre. All rapportering vil skje digitalt og oppfattes som 

en forenkling både for entreprenører og for byggherre.  

Mindre avvik (under 5 %) vil automatisk bli godkjent og krever ikke 

manuell behandling verken hos ENT eller BH. 

 

ENT kan selv velge hvorvidt det rapporteres fortløpende digitalt, 

eller om det bare rapporteres mnd. (jf. kontraktkrav). Tagging av 

øktID vil ikke medføre økning i arbeidsomfang 

 

Statens vegvesen mener at vi er omforent med bransjen om den nye 

løsninger. Det har vært flere møter med berørte entreprenører (bl.a. 

med Mesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kjell Otto (EBA) mener intensjonen er bra så lenge systemet 

fungerer. Ønsker en evaluering i løpet av vinteren. SVV bekrefter at 

det vil bli en kontinuerlig oppfølging. 
 

Elrapp endres gradvis fra manuell rapportering til mulighet for å 

rapportere via API-er og med digital flyt av data. Dette endres for all 

innrapportering hvor bla rapportering av oversiktslister har høy 

prioritet. SVV ønsker en snarlig tilbakemelding fra EBA og MEF 

dersom det kan forventes krav om endringsordrer på denne 

forenklingen, forbedringen og moderniseringen av innrapportering, 

SVV arbeider med å tilby entreprenørene å ta i bruk de ulike 

løsningene fortløpende.  
 

4.7.4 Rapport om Vintermengder 21/22  

Torstein orienterte om utførte vintermengder sesongen -21/21 

Rapporten sier også noe om variasjon av værsituasjon i forhold til 

tidligere år. Har vært en liten økning i saltforbruk. Sandforbruk 

samme nivå som forrige sesong. Brøyting har hatt en liten økning. 

Rapport 866 vil bli tilgjengelig på Statens vegvesens rapporter | 

Statens vegvesen (Se også vedlegg 4.7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA/MEF 

 

 

 

 

 

 

 

4.8  Innspill fra bransjen 

-Videre arbeid med EPD for salt (arbeidsgruppe) 

EBA har samarbeidet med Rieber for å få utarbeidet EPD-er på 

vegsalt. Det mangler fortsatt et verktøy for å måle de ulike 

produktene som et tildelingskriterier for klima.  

 

EBA har hatt kontakt med LCA Norge for å utvikle en modell for 

klimavekting som også tar hensyn til salt. Ønsker deltakelse fra 

SVV og andre ent. Kontaktpersoner kan spilles inn til Arne (EBA). 

Stikkord fra diskusjonen: 

Mesta importerer også salt. Ketil sjekker ut hvordan Mesta jobber 

for å få utarbeidet EPD 

Klimaendringer framover vil kanskje føre til behov for mer salting. 

Vi må sikre at vi ikke får utilsikta reduksjon av salt – salte mer riktig 

– må fortsatt salte når det er behov 

Salt er en av de store utslippsfaktorene innen drift av vegnettet 

(direkte og indirekte). Målet må være å få utviklet på et mest mulig 

«klimavennlig» salt. Handler ikke bare om minst mulig salting. 

 

Arne A tar kontakt med Edvard og kommer tilbake med saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA/SVV 

4.4  Konsekvenser og restriksjoner  

SVV orienterte litt om Sanksjonsforskriften 

https://lovdata.no/forskrift/2014-08-15-1076, og nye 

sanksjonsbestemmelser i Statens vegvesen sine kontrakter vedr.  

bitumen fra Russland (Se vedlegg 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens-vegvesens-rapporter/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens-vegvesens-rapporter/
https://lovdata.no/forskrift/2014-08-15-1076


Litt diskusjon om hva som kan komme av sanksjoner framover; fra 

neste år kan det også bli forbud mot andre varer som indirekte 

kommer fra Russland (jf. rekkverk fra Tyrkia)  

 

Statens vegvesen spurte om det pr nå er spesielle utfordringer 

knyttet til beredskap, vinterdrift og leveranser.  

Tilbakemelding MEF/EBA: 

Lang leveringstid generelt, spesielt nytt utstyr og maskiner 

Stålleveranse – spesielt rekkverk og etter hvert slitestål kan bli 

utfordrende, Stålverket i Mariopol (Ukraina)var en viktig 

stålleverandør 

Hva med dekk? lang leveringstid – sommerdekk bør bestilles nå! 

 

EBA/MEF gir tilbakemelding dersom situasjonen endrer seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA/MEF 

 

4.5 Evaluering/tilbakemelding bransjedag  

Kort tilbakemelding vedr. bransjedagen 1. november, forslag til 

forbedringer endringer? 

Oktober/november er et bra tidspunkt for en slik bransjedag. 

Ønske om større involvering og deltakelse fra fylkeskommune. 

Både EBA og MEF ønsker også å delta i forberedelser og 

planlegging av en tilsvarende konferanse i 2023. EBA ønsker å 

videreføre også sin driftskonferanse i sammenheng med en felles 

konferanse. 

Kontaktpersoner Stein (EBA) – Martin (MEF) 

 

 

4.6 Veileder fjellsikring 

Arne (EBA) orienterte kort om en felles veileder for fjellsikring. 

Eget utvalg jobber også med eget e-læringskurs 

Dette er et marked/en bransje som er i vekst og det er et ønske fra 

EBA om å se på hvordan vi sammen kan jobbe videre med denne 

veilederen og dette fagfeltet.   

 

EBA ønsker også at SVV henviser til veilederen i kontraktene. 

SVV vil se nærmere på hvordan vi tar det videre i kontrakten, men 

det må uansett framgå klart at dette er en veileder for er utarbeidet 

av bransjen. 

 

Det planlegges et internt møte i SVV med kontraktteam og HMS-

rådgivere for å gå gjennom veiledeen. 

 

EBA ønsker også et fysisk møte mellom aktuelle entreprenører og 

byggherre for å se nærmere på utfordringer knyttet til dette fagfeltet. 

Arne og Rigmor jobber videre med dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 

EBA/MEF 

4.9 Eventuelt og neste møte 

4.9.1 Endring i rutiner vedr åpningsprotokoller 

Statens vegvesen vil fra 2023 kun offentliggjøre 

anskaffelsesprotokollen (ikke åpningsprotokollen). Offentliggjøring 

 

 

 

 



av anskaffelsesprotokollen vil skje etter kvalitetssikring og 

godkjenning av anskaffelsen. Kan variere hvor lang tid dette tar. 

Flere fra EBA/MEF reagerer negativt på dette. Mener at det i alle 

fall i de tilfeller hvor kun laveste pris er tildelingskriteriet, bør 

åpningsprotokoll fortsatt kunne offentliggjøres. Åpningsprotokollen 

er viktig for ENT. 2-3 dager eller 1-2 uker i en åpningsperiode kan 

det være avgjørende for entreprenøren i forhold til andre aktuelle 

konkurranser.  

Utbyggingsdivisjonen har hatt denne praksisen en tid. 

Åpenhet er viktig, spesielt dersom tildeling skjer på andre kriterier 

enn laveste pris. Bransjen ønsker at vi fortsetter med egne 

åpningsprotokoller.  

 

Statens vegvesen vil evaluere ny praksis, og vurdere endringer 

dersom dette medfører store konsekvenser for entreprenørene og 

konkurransen som sådan. 

 

4.9.2 Indeksregulering asfaltkontrakter  

Nye asfaltkontrakter vil bli regulert iht. asfaltindeksen. Har vært god 

dialog med bransjen. SSB jobber med revisjon av indeksen. 

EBA ønsker å få oversendt formulering i kontrakt. Tekst og nye 

maler vil bli lagt ut på vegvesn.no i løpet av desember. 
Kontraktsmaler | Statens vegvesen 

EBA mener at det har vært en god prosess. 

 

4.9.3 Besparelser i driftskontrakter 

Bente har sendt ut eget skriv/mail til bransjen. Frist for 

tilbakemelding er satt til 1.des. Jakter på små og store endringer. 

Alle kontrakter bør se nærmere på mulighet for ulike 

innovasjonsløsninger. 

Mange av kravene er forankret i R610. Viktig å se hvordan vi kjøre 

denne prosessen vider 

  

Neste møte  

Forslag om et fysisk møte 1 feb. el. 30 jan (Brynseng) 

Det var enighet om nytt møte 1. feb. 

 

Etterskrift: Det viser seg i ettertid at flere deltakere fra SVV ikke har 

mulighet til å delta 1. februar. Forslag til ny dato: 2. feb. 

(møteinnkalling via teams) 
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SVV 

 

 

 

 

EBA/MEF 

 

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-kontraktsdokumenter/kontraktsmaler/


HMS
Kontaktmøte MEF/EBA/SVV
281122

Rigmor Thorsteinsen, Kontrakt og marked



K og N verdi pr okt



Trend H1 og H2



Ytre miljø !!!

Arbeidsgruppe: Ønsker å se nærmere på 
hvordan vi hver for oss  - og sammen 
jobber med HMS – Sak på neste møte?

SVV : Jon Molnes
MEF: 
EBA:



Utprøving Mekanisk trafikkdirigent – Trafikklyssignal med bom

Test med Euroskilt og Mesta – Seljord i oktober – Disp. til videre utprøving (Euroskilt)

Skyttelsignalanlegg uten bom er tillatt etter dagens regelverk.  Skyttelsignalanlegg MED bom er ikke tillatt etter dagens 
regelverk og må derfor utredes nærmere – dette arbeidet pågår ( Myndighet og Regelverk)

Havarikommisjonens rapport fra dødsulykken  - sikkerhetstilrådninger ( oppfølging ikke avklart ennå) 

Men pågår ulike prosesser:

- Nødvendighetsvurdering av manuell trafikkdirigering

- Tiltak for å sikre trafikkdirigenten: «flytte» trafikkdirigenten ut av  vegbanen eller sikre «barrierer»

(trafikkdirigentens plassering, lysforurensing mv)

Rapportering av hendelser ved ledebilkjøring ( jf. forrige møte) – Internt møte i SVV neste uke

Oppfølgingsaker HMS



 

 

Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud mot russisk 

bitumen: 

Følgende inntas i kap. A2 for alle maler: 
 

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført 

omfattende sanksjoner som Norge har implementert i forskrifter gitt med hjemmel i 

sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18.  

Sanksjonene omfatter blant annet firmaer med russiske eierforhold og konkrete 

importforbud for enkelte produkter fra Russland.  

Oppdragsgiver forutsetter at leverandører i denne konkurransen setter seg inn i 

sanksjonslovgivningen og de endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til 

gjeldende sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av forespørsel om deltakelse, utarbeidelse 

av tilbud og ved gjennomføring av kontrakt.  

Oppdragsgiver vil i tidsrommet mellom tilbudsfrist og signering av kontrakt kunne kreve 

dokumentert at det ikke foreligger forhold som strider mot sanksjonsforskriften, og som er 

knyttet til blant annet eierskap eller kontroll over selskap som skal bidra i kontrakten. 

Herunder også at det ikke skal nyttes varer eller tjenester som er omfattet av forskriften. 

 

Følgende inntas i alle maler, på angitt plassering:  

Asfaltmalen kap. C2 pkt. 33. 

Rekkverksmalen kap. C2 pkt. 33. 

Utbedringsmalen kap. C2 pkt. 38. 

I malene for vegdrift, elektrodrift og vegoppmerking anbefales en egnet plassering i kap. C3, 

under et nytt punkt med tittel/overskrift som angitt under. 

 

Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud mot russisk bitumen: 

1. Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 

Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 

18 med tilhørende forskrifter.  

Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller 

selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, 

kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og 

andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i 

overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 



 

 

2. Vesentlig mislighold 

Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig 

kontraktbrudd. 

3.  Erstatning 

Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som han måtte lide 

som følge av entreprenørens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor.  

4. Heving 

Med mindre entreprenøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan 

byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kapittel C1 

punkt 29. 

5. Utskifting av kontraktmedhjelpere 

Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det 

avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1.  

6. Informasjonsplikt 

Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning 

for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 

7. Dokumentasjon 

Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen 

er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene bestemmelser i punkt 1 

og/eller punkt 9. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om 

(i) juridiske personer 

(ii) fysiske personer 

(iii) opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene 

(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene 

 

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleverandører. Byggherren kan velge om 

han vil innhente slik dokumentasjon selv, eller om entreprenøren skal innhente 

dokumentasjonen fra underleverandørene.   

8. Sanksjon for manglende dokumentasjon 

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 

framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 

på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 5000 per dag for hvert forhold inntil 

dokumentasjonen foreligger.  



 

 

9. Spesielt om bitumen fra Russland  

Noen typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og 

petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter. 

Den politiske situasjonen innebærer at leveranser fra Russland nå er uforutsigbare, og kan 

medføre risiko for fremdriftsutfordringer i kontrakter. 

I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin 

opprinnelse i Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke. Dette 

gjelder så lenge importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjøps- og 

importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende 

forskrifter.  

Kravene i punkt 7 (iii) om dokumentasjon på opprinnelse på varer, materialer og andre 

innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, gjelder også for 

denne bestemmelsen.   
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i. Innledning 

Dette er en veileder for fjellsikringsarbeid. Den ble vedtatt i utvalgsmøte i EBAs 

Fjellsikringsutvalg 22.9. 2022.  

Veilederen er et samarbeid mellom EBA- Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og MEF- 

Maskinentreprenørenes Forbund.  

Formål. 

Veilederen er i hovedsak laget for virksomheter som har kompetanse og ønsker å drive 

med fjellsikringsarbeid. Og for å høyne det faglige nivået samt skape en bedre og sikrere 

arbeidsplass for fjellsikringsarbeidere. Men også som et verktøy for alle som skal legge 

oppdrag ut på anbud, det være seg Statens vegvesen, Nye veier, Bane Nor og NVE, 

kraftselskaper, Fylkeskommuner, kommuner, store hovedentreprenører og andre som på 

et eller annet vis skal leie inn fjellsikringfirmaer for å gjøre fjellsikring. Veilederen vil også 

være et verktøy for geologer, konsulenter eller andre som skal følge opp fjellsikringsarbeid 

ute i felten.  

Veilederen gjelder iht. fastsatte retningslinjer utarbeidet i utvalget og iht. det til enhver tid 

gjeldende regelverk fastsatt av myndighetene. 

Retningslinjer for: 

• HMS / KS / Opplæring / Kompetanse.  

• Maskiner og utstyr.  

• Økonomi / Etiske retningslinjer. 

LOVER OG FORSKRIFTER 

Fjellsikringsfirmaer skal til enhver tid etterstrebe å følge lover og forskrifter fastsatt av 

myndighetene og vi forventer at våre oppdragsgivere gjør det samme. Firmaene skal ha 

et nært samarbeid med våre oppdragsgivere, Arbeidstilsynet og Regionale verneombud for 

sammen å gjøre hverdagen for våre arbeidere tryggest mulig. 

Spesielt viktig er Arbeidsmiljølovens § 1-1  

§ 1-1.Lovens formål 

Lovens formål er: 

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med 

en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og 

sosiale utvikling i samfunnet, 

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, 

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten, 



Utvalg under EBA  

VEILEDER FOR FJELLSIKRINGSBRANSJEN 

Side 4 av 19 

 

 22.9.2022 

  Versjon 0 

 

 

 

d) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte 

arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, 

e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan 

ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 

veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, 

f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 

Veilederen forutsetter at bedrifter er kvalifisert til å drive fjellsikringsarbeid iht. 

generelle lover og forskrifter fra myndighetene samt tilhørende standarder.  

 

Vedlegg til veilederen. 

1. Verneutstyr/ bruk av spesialmaskiner / HMS / Risiko/ E-læringskurs  

(Når dette er utarbeid og vedtatt)  

2. Sertifisering av fjellsikringsbedrifter. (Når dette er utarbeid og vedtatt) 

3. Opplæring og kompetanse Fagbrev/ læremidler (med fordypning fra høst 2022) 

 

- Både ledelsen og de ansatte i firmaet skal inneha den nødvendige kompetansen til å 

kunne utføre fjellsikringsoppdrag på en fagmessig, trygg og sikker måte.  

- Ha nødvendige fagbrev, kurs, sertifikater og godkjenninger som er pålagt.  

- Ha maskiner som er egnet og tilpasset til fjellsikring og som oppfyller kravene i 

regelverk samt Arbeidsmiljøloven, spesielt med tanke på langtidsbelastning/ 

Ergonomi.  

- Ha system for regelmessig oppdatering av kompetanse   

- Ha vedlikeholdsrutiner av maskiner. 

- Ha en ordnet forsvarlig økonomisk situasjon til å kunne utføre oppdrag. Som må 

kunne dokumenteres over de siste 2 år. 

 

- Ha dokumentert system for inntak, opplæring av lærlinger og målsetting om 

flest mulig arbeidere med Fagbrev i Fjell og Bergverksfaget (med fordypning 

fra høst 2022) eller andre relevante fagbrev. Målsetting om 25 % i fjell og 

bergverksfaget innen 2025. Opplæringsavtale med ByggOpp, OKAB eller 

andre godkjente opplæringsinstitusjoner. 

 

Veilederen legger spesiell vekt på følgende: 

- Firmaer hvor ledelse har den nødvendige faglige kompetansen. Fagbrev i fjell og 

bergverk. (med fordypning fra høst 2022) skal være hovedfagbrevet i arbeid 

med fjellsikring. Andre relevante fagbrev som er hensiktsmessig i bedriftens 

arbeid skal også telle med. Eksempelvis.  Betong, Mekaniker, Maskinfører 

etc.  

- Firmaer som har den nødvendige tilpassede maskinpark til å utføre fjellsikring på en 

fagmessig, trygg og sikker måte.  

- Firmaer som har en økonomisk situasjon med positiv egenkapital som anses 

forsvarlig til å gjennomføre oppdrag. 
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ii. Definisjoner 

Organisasjon: 

Firmaansvarlig / DL 

Daglig leder eller dets stedfortreder. 

Prosjektleder / prosjektansvarlig  

Prosjektleder, ansvarlig for prosjektet 

Arbeidsleder / BAS 

Den som er utpekt / fått oppgaven med å lede arbeidet i felt. 
 

HMS  

Den som er utpekt som HMS ansvarlig. Dette kan være 2 delt. Prosjektleder eller 

Verneombud kan være ansvarlig på det overordnet plan og Arbeidsleder kan være stedlig 

ansvarlig.  Dette skal framgå av prosjektdokument. 

 

Koordineringsansvarlig hvis flere firmaer er involvert i samme oppdrag. 

Den som er utpekt / fått oppgaven å koordinere arbeid og sikkerhet når flere firmaer 

jobber sammen. 

 

Verneombud / Hovedverneombud. 

Verneombud. Valgt / utpekt av de ansatte / ledelsen. 

 

Utstyr og Maskiner: 

Håndholdt borhammer 

Borhammer som opereres manuelt, normalt drevet med trykkluft fra ekstern kompressor. 

Dette kan være små borhamrer eller noe større satt på matekolonne (Knemater) Brukes 

ved arbeid fra bakken, kurv eller klatrearbeid. Hvis det finnes alternativt utstyr 

tilgjengelig (Spesialmaskiner med fastmontert boreutstyr) så skal dette brukes. 

Hvor det ikke er mulig eller hensiktsmessig å benytte maskinelt utstyr kan 

arbeidet utføres med mer manuelt utstyr. Arbeidet må risikovurderes på forhånd pga. at 

dette medfører mer eksponering av støy, støv og vibrasjoner. 

Fastmonterte borhamrer.   

Godkjent og sertifisert utstyr med borhammer fastmontert på maskin, operert enten ved 

fjernstyring eller av operatør i arbeidskurv. 

Arbeidsmaskin  

Ordinær borerigg på hjul eller belter, Personløfter (plattformlift eller bomlift), Billift med 

boreutstyr operert fra kurv eller fjernstyrt, Teleskoptruck med boreutstyr operert fra kurv 

eller fjernstyrt, Lastebilkran e.l. med fjernstyrt boreutstyr, Mobilkran til personløft (med 

dispensjon) hvis det ikke finnes godkjente maskiner tilgjengelig. 

Kompressor / hydraulikkaggregat.                                                                    

Enten separat eller stasjonær på maskin for å drive borhamrer. 
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Fallsikringsutstyr. 

Utstyr for å kunne foreta trygge befaringer /arbeidsoperasjoner i skrånende terreng og i 

svært lave skjæringer. Årlig godkjenning av utstyret etter gjeldene regelverk samt egne 

rutiner for jevnlig kontroll av slitasje på utstyret. 

 

Klatreutstyr. 

Utstyr for å kunne foreta trygge befaringer/ arbeidsoperasjoner med 3 personers 

klatrelag. Årlig godkjenning av utstyret etter gjeldene regelverk samt egne rutiner for 

jevnlig kontroll av slitasje på utstyret. 

 

Personlig verneutstyr 

Utstyr som den enkelte arbeider har fått utdelt for å jobbe sikkert i sitt daglige arbeid.  

iii. Referanser  

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (Arbeidsmiljøloven) 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/  

 

Forskrift om utførelse av arbeid, http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html  

 

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet: 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/  

 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-

medvirkning/  

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-

medvirkning/10/10-1/ 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-

medvirkning/7/7-1/ 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-

arbeid/4/23/23-1/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-

arbeid/4/23/23-2/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-

arbeid/4/23/23-3/ 

 

Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten, 6. desember 

1996. 

Forskrift om maskiner, 2009 05-20, nr 544 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/10/10-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/10/10-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/7/7-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/7/7-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23/23-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23/23-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23/23-2/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23/23-2/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23/23-3/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23/23-3/
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-19961206-1127.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-19961206-1127.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20090520-0544.html


Utvalg under EBA  

VEILEDER FOR FJELLSIKRINGSBRANSJEN 

Side 7 av 19 

 

 22.9.2022 

  Versjon 0 

 

 

 

iv. Generell veiledning, ansvar og krav. 

Firmaet / bedriften skal være registrert i foretaksregisteret, skal ha nøkkelpersonell med 

kompetanse, min 2 års erfaring, ha arbeidsgiveransvar og en økonomisk forsvarlig drift. 

Det forutsettes at bedriftene driver sin virksomhet etter de til enhver tid gjeldende lover 

og forskrifter. Og har spesiell kompetanse og utstyr for å drive fjellsikring. Se på side 4 

Firmaene kan være innmeldt i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom 

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), i Maskinentreprenørenes 

Forbund. (MEF), Nordnorske entreprenørers Serviceorganisasjon SA (NESO) eller 

andre organisasjoner som jobber for å organisere arbeidslivet på en god måte 

iht. generelle lover og forskrifter. 

Intensjonen for fjellsikringsbransjen til å følge denne veiledningen skal være at det gir 

annerkjennelse, seriøsitet i bransjen og en bekreftelse på at minimumskrav er oppfylt.  

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sikre at arbeidet utføres i samsvar med 

gjeldende lover, regelverk og bedriftens gjeldende prosedyrer. Det er arbeidsgivers ansvar 

at alt personell er kvalifisert og kjent med de lover, regelverk, prosedyrer og utstyr som er 

involvert i operasjonen. 

Arbeidsgiveren skal påse at andre aktiviteter i operasjonsområdet ikke medfører økt fare 

for de som deltar i fjellsikringsoperasjonen. 

Oppdragsgiver må forsikre seg om at arbeidsoperasjoner utføres i henhold til nasjonale 

lover og forskrifter. 

Hvis flere fjellsikringslag, fra forskjellige bedrifter utfører et oppdrag i fellesskap, skal de 

utpeke én hoved bedrift som skal samordne de plikter og tiltak som følger av forskriften. 

Det skal dokumenteres skriftlig hvilken hoved bedrift som er utpekt. 

Ved innleie av underentreprenører er bedrifter pliktig til å sjekke / påse at de samme krav 

også videreføres til underentreprenører så fremst de skal utføre fjellsikringsarbeid.  Innleie 

av andre fag forutsetter kompetanse i det aktuelle faget og ordnede økonomiske forhold. 

1. RUTINER OG PROSEDYRER 

Arbeidsgiver skal ha rutiner og prosedyrer som sikrer at arbeidet utføres i henhold til lover 

og forskrifter.  

Arbeidsgiveren skal påse at nødvendig erfaring, utstyr og personell er tilstrekkelig for en 

forsvarlig gjennomføring av arbeidet. 

2. FJELLSIKRINGSLAGET 

Bemanningen må stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, de farer som 

arbeiderne kan utsettes for og nødsituasjoner som kan oppstå. Vurderingen av hva som er 
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forsvarlig bemanning skal dokumenteres i HMS plan / risikoanalyse/ arbeidsplan 

/framdriftsplan. 

Fjellsikring der man kommer til med utstyr / maskiner. 

Et fjellsikringslag består av minimum to personer.  Arbeidsoperasjonen skal minimum 

utføres av en arbeidsleder og en arbeider.  

Fjellsikring på trange områder/ bak hus / i lave fjellvegger og skjæringer der 

man ikke kommer til fra med utstyr / maskiner. 

I lave fjellvegger / skjæringer der man ikke kommer til med maskiner kan det være 

hensiktsmessig å bruke fallsikringsutstyr / klatreutstyr for å utføre jobben på en trygg og 

god måte.                                                                                                                   

Det skal ved ett hvert oppdrag utføres risikovurdering og det er viktig å kartlegge behovet for 

mer enn 2 arbeidere ved spesielle steder hvor redning kan være komplisert. F.eks trange rom 

og utilgjengelige plasser 

 

Fjellsikring der man ikke kommer opp med vanlig utstyr / maskiner  

Slike arbeider defineres som klatring og arbeidslaget SKAL består av minimum 3 

personer.  

Opplæring / arbeidsklatringskurs 

Opplæring av klatrere kan være Ukeskurs /Arbeidsklatringskurs og 

taumopedkurs. Felles kursopplegg bør utvikles.  Alle skal ha en omforent avtalt 

opplæring slik at dette blir mest mulig likt i alle firmaer. Før kurs skal klatrerne 

ha noe intern opplæring som skal dokumenters  

Arbeidsgiver plikter å påse at alle som deltar i et fjellsikringlag har nødvendig opplæring, 

øvelse og instruksjon for å beherske de farer som arbeidet kan medføre, riktig bruk og 

vedlikehold av maskiner og utstyr, også bruk av førstehjelpsutstyr, inkludert 

kameratredning. Dette gjelder spesielt ved klatrearbeid der man skal ha tilpasset 

godkjent klatrekurs.  

Andre kurs som er nødvendige for å drive fjellsikringsarbeid.                             

Kan være førstehjelpskurs, personløfterkurs, fallsikringskurs, arbeidsvarslingkurs, varme 

arbeider eller andre påkrevde spesialkurs. Egne kurs hos de større oppdragsgiverne og på 

hvert anleggsområde er stort sett normalen i dag for å komme inn på større anlegg.  

Helikopteroperasjoner. 

Spesielt ved klatrearbeid er det vanlig med helikoptertransport av utstyr, materiell og 

personell. Opplæring / risikovurdering / samhandling med helikopter av dette skal være 

gjennomført før slike operasjoner. 
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3. OPERASJONELL +LEDELSE 

Fjellsikringsoperasjoner skal ha en ledelses struktur som ivaretar sikkerhet og lovpålagte 

oppgaver iht. bedriften/entreprenøren KS system. 

4. BAS /ARBEIDSLEDER 

Arbeidslederen skal være skikket til oppgaven og være skriftlig utnevnt av arbeidsgiveren. 

I den vurderingen arbeidsgiveren må foreta for å se om kvalifikasjonskravene er oppfylt, 

må det tas hensyn til arbeidsoperasjonens vanskelighetsgrad og omfang. Arbeidslederen 

skal avbryte arbeidsoperasjonen dersom det ikke er forsvarlig å fortsette.  

Arbeidslederens hovedoppgaver er å: 

 

1. Ha det stedlige ansvaret for at arbeidsoperasjonen kan foregå på en trygg og 

forsvarlig måte. 

2. Sørge for at arbeiderne og annet involvert personells sikkerhet er ivaretatt under 

planlegging og gjennomføring av operasjonen. Avbryte operasjonen dersom det 

oppstår noe som gjør at det ikke er forsvarlig å fortsette. 

3. Varsle iht. til varslingsplan hvis uhell / ulykke skulle oppstå og sørge for nødvendig 

rapportering iht. regelverk og firmaets HMS / kvalitets system.  

5. BERG / FJELLARBEIDER 

Fjellarbeider skal ha den nødvendige opplæring for den aktuelle arbeidsoperasjon. 

Arbeideren skal inneha og kunne dokumentere de kunnskaper som er nødvendige for de 

aktuelle arbeidsoppgavene, samt behersker den aktuelle arbeidsmetoden og riktig bruk av 

utstyr. Fagbrev innen Fjell og Bergverksfaget. (med fordypning i fjell og bergverk 

fra høst 2022) skal vektlegges sterkt. 

6. STØY, VIBRASJONER, STØV, KJEMISKE STOFFER 

Det skal ikke forekomme eksponering av støy, vibrasjoner, støv eller kjemiske stoffer som 

kan føre til helseskade. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2011-12-06-1358  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2011-12-06-1358
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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v. Helsemessige forhold 

7. HELSEKRAV 

Bedriften skal ha kontrakt med godkjent bedriftshelsetjeneste iht. regelverk. 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/ 

8. HELSEMESSIG BERESKAP 

Helsemessig beredskap dekkes av AMK-sentralen. Ring 113  

9. FØRSTEHJELP 

Bedriften skal påse at det er førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig, og at personellet har 

førstehjelpskunnskaper og nødvendig førstehjelpskurs tilsvarende behovet i det arbeid 

vedkommende skal utføre.  

vi. Kontroll av utstyr 

10. KONTROLL AV UTSTYR OG MASKINER 

Bedriften skal dokumentere årlig kontroll av utstyr som krever dette. Dokumentasjonen 

skal inneholde hvem som utførte kontrollen, når undersøkelsen fant sted, hvilket utstyr 

som er undersøkt og testet, og eventuelle bemerkninger. Maskiner underlagt sakkyndig 

kontroll skal kontrolleres årlig av sertifisert sakkyndig virksomhet. En del utstyr / 

maskiner krever oftere kontroll da bruken kan være av en slik art at dette er nødvendig 

for å opprettholde sikkerhetsnivået. Maskiner skal tilfredsstille krav gitt i 

maskinforskriften. 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-

arbeid/3/13/13-1/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-

arbeid/3/13/13-2/  

Bruksanvisninger for arbeidsutstyret skal følges ved bruk. Renhold og vedlikehold er viktig 

å gjennomføre. 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/3/13/13-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/3/13/13-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/3/13/13-2/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/3/13/13-2/
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vii. Operasjonelle krav 

11. GENERELT 

Kartlegg, risikovurder og organiser arbeidet 

Arbeidsgiver skal kartlegge ergonomiske risikoforhold på arbeidsplassen. Regelverket har 

særlige krav til risikovurdering med hensyn til ergonomi. Ta utgangspunkt i arbeidstakers 

egen opplevelse. 

På grunnlag av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoforholdene i virksomheten og 

gjøre tiltak som reduserer risikoen. Tiltakene bør også omfatte opplæring og informasjon, 

fysisk aktivitet og bistand fra bedriftshelsetjenesten. 

Manuelt arbeid kan gi helseplager ved at arbeidet blir for tungt, for ensformig, foregår i 

uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg 

ikke er tunge, kan til sammen, og over tid, føre til for høy belastning. Muskel- og 

skjelettlidelser kan også skyldes dårlig planlegging av arbeidet. Ulike belastninger må 

derfor sees i sammenheng. 

I forbindelse med planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid må derfor 

arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger, 

bruk av hjelpemidler og arbeidsutstyr, innredning av lokalene og den totale belastningen 

som arbeidet gir. 

Les mer om ulike typer manuelt arbeid og risiko for belastningsplager 

Vibrasjoner er mekaniske bevegelser fra underlag, maskiner eller arbeidsutstyr som kan gi 

helseskader. Vibrasjoner deles inn helkroppsvibrasjoner og hånd-/armvibrasjon. 

Les mer om vibrasjoner og risiko for belastningsplager 

1. Gjør en grovkartlegging 

Gjennomfør en grovkartlegging som gir oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som kan gi 

risiko for muskel- og skjelettplager og som derfor trenger en nærmere vurdering. 

Slik gjør du det: 

1. Opprett en liten arbeidsgruppe med personer med god kjennskap til 

arbeidsforholdene i virksomheten (både ansatte og ledelse) og med god kunnskap 

om årsaker til muskel- og skjelettplager (for eksempel en fagperson fra 

bedriftshelsetjenesten). Eller at dette er underlagt AMUs ansvarsområde. 

2. Gruppen går gjennom de arbeidsforholdene eller arbeidsoperasjonene som skal 

vurderes. Gruppen skal finne svar på følgende: 

3. Hvilke arbeidsforhold hos oss kan føre til at de ansatte får muskel- og 

skjelettplager? Hvilke muskel- og skjelettplager kan de ansatte bli utsatt for – og 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/manuelt-arbeid/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/vibrasjoner/
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hvor alvorlige er de? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å unngå at ansatte får slike 

plager? 

4. Bruk grovkartleggingen til å få oversikt over hvilke arbeidsforhold som trenger en 

nærmere vurdering. 

Tre arbeidsområder er forbundet med særlig risiko for muskel- og skjelettplager og har 

derfor egne krav i regelverket til kartlegging og risikovurdering: Manuelt arbeid, arbeid 

der de ansatte utsettes for vibrasjoner og arbeid ved dataskjerm. Arbeidsgiveren må sikre 

at risikovurderingen skjer i tråd med de tilleggskravene som regelverket stiller. 

2. Vurder samlet risiko 

Gå grundig gjennom den risikoen dere har kartlagt: Er risikoen for høy, eller er den 

akseptabel? 

Vurder flere arbeidsoperasjoner eller arbeidsforhold samlet – for eksempel kan 

belastningen ved statisk arbeid og bruk av vibrerende verktøy være akseptabel hver for 

seg, men for arbeidstakere som utsettes for begge deler, kan belastningen likevel bli for 

stor. 

Vurder også om dere har ansatte som er spesielt sårbare. Er det behov for egne tiltak for 

gravide, ansatte som allerede har en helseplage eller unge arbeidstakere? Les mer om 

krav til tilrettelegging. 

3. Gjør tiltak som reduserer risikoen 

Gjennomfør tiltak som fjerner eller reduserer risikoen for å utvikle muskel- og 

skjelettplager i arbeidet. Arbeidsgiver skal alltid samarbeide med de berørte 

arbeidstakerne om slike tiltak. 

Tiltakene kan omfatte for eksempel 

• organisering av arbeidet 

• tilpasning av utstyr eller innkjøp av tekniske hjelpemidler 

• tilpasning eller utskifting av inventar 

• tilpasning eller bytte av lokaler 

• bedre samarbeidsrelasjoner 

• styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og 

arbeidsinnhold 

Tiltakene kan også omfatte opplæring og informasjon, fysisk aktivitet og bistand fra 

bedriftshelsetjenesten. 

Dersom ingen slike tiltak reduserer risikoen, må arbeidsgiver sette grenser for hvor lenge 

arbeidstakerne kan arbeide med spesielle arbeidsoperasjoner. Arbeid med vibrerende 

verktøy er ett eksempel på dette. Et annet er arbeid ved dataskjerm. 
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Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og at de 

avtalte tiltakene følges opp. Alle tiltak skal inngå i en skriftlig plan med tidsfrister og 

ansvarlige. 

Les mer om tiltak ved manuelt arbeid, vibrasjoner og arbeid ved dataskjerm. 

Les mer om kartlegging av arbeidsoppgaver og risikovurdering på arbeidsplassen. 

Mer om risiko, tiltak og opplæring  

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/  

Mer om tiltak som reduserer risikoen 

Sørg for opplæring og informasjon 

Organiser arbeidet 

Sørg for variasjon og hvile 

Vær bevisst psykososiale forhold 

Vurder tiltak for fysisk aktivitet 

Bruk bedriftshelsetjenesten 

Ansatte skal medvirke 

Tilrettelegg for ansatte med muskel- og skjelettplager 

 

Konkrete råd 

• Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader: 

• Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tidspress og monotont arbeid. 

• Skaff gode hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven. 

• Sørg for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstakeren og 

arbeidsoppgaven. 

• Sørg for god og jevnlig opplæring. 

• Lag rutiner for informasjon og medvirkning. 

• Etabler tydelig fordeling av ansvar og roller. 

• Regelverk om ergonomi på arbeidsplassen 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/manuelt-arbeid/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/vibrasjoner/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/arbeid-ved-dataskjerm/
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/
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Arbeidsmiljøloven og forskriftene legger vekt på at arbeidsplassen, arbeidsutstyr og 

arbeidsoppgaver ikke skal utsette arbeidstakeren for belastning som kan føre til 

helseskade. Regelverket stiller særlige krav til ergonomiske forhold på arbeidsplassen. 

Der det ikke finnes faste arbeidsprosedyrer skal det utarbeides skriftlig arbeidsinstruks for 

det enkelte arbeidsoppdrag og de forhold operasjonen skal utføres under. Instruksen skal 

blant annet beskrive arbeidsoppdraget, fremgangsmåten for sikker gjennomføring, de 

spesielle forhold som kan påvirke den aktuelle arbeidsoperasjonen, hvilke sikkerhetstiltak 

som skal iverksettes og omfatte de kvalifikasjoner som dykkeren må ha for sikker 

gjennomføring av oppdraget. Arbeidsinstrukser skal gjøres kjent for de berørte 

arbeidstakerne og overleveres i god tid før arbeidet igangsettes. 

Operasjoner skal utføres sikkerhetsmessig forsvarlig og i henhold til fastlagte prosedyrer 

som forhindrer personskader. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakere som deltar i 

operasjoner har god kjennskap til de aktuelle prosedyrene og har øvelse i 

nødprosedyrene. 

Arbeidsgiver skal på grunnlag av risikovurderingen stille til rådighet det utstyret som er 

nødvendig for å kunne gjennomføre operasjonen på en fullt forsvarlig måte. 

Ingen enkelt feil av teknisk eller operasjonell art skal kunne få fatale konsekvenser for 

involvert personell i en operasjon. Man må derfor alltid ha back-up av tekniske systemer 

og planer. 

I planleggingen av operasjonen må det tas hensyn til vær og vindforhold.   

12. HÅNDBOK 

Entreprenøren skal ha en håndbok som skal være tilgjengelig på arbeidsstedet. 

Håndboken skal inneholde:  

a) organisasjonsplan for virksomheten som viser hvordan virksomheten er organisert  

b) den enkeltes plikter knyttet til aktiviteten  

c) sikkerhetsprosedyrer  

d) beredskapsplaner, inkludert nød prosedyrer  

e) arbeidsinstrukser  

f) prosedyrer for rapportering av ulykker  

g) vedlikeholdsrutiner for utstyret og føring av kontrollbok 
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13. ARBEIDSUTSTYR 

Arbeidsgiver skal sørge for at den som skal utføre arbeid er kvalifisert for arbeidet. 

Arbeidsgiver skal påse at utførende har den nødvendige og spesifikke fagkompetanse som 

skal til for å utføre arbeid med fjellsikring på en sikker måte. Relevant fagkompetanse. 

Fjell og bergverksfaget, Vei og anlegg, eventuelt andre relevante kompetansebevis.  

Arbeiderne skal ha opplæring i bruk av verktøyet før det tas i bruk. Iht. gjeldende 

regelverk.  Dokumentert opplæring på arbeidsutstyr. 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/opplaring/ 

viii. Loggføring/rapportering 

14. MELDING OM ARBEIDSOPERASJONER PÅGÅENDE OVER TID. 

Fjellsikringsoppdrag som planlegges skal skriftlig meldes til Arbeidstilsynet i god tid før det 

igangsettes. Om det ikke er mulig å melde fra på forhånd, skal slik melding sendes så 

snart som mulig.  

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forhandsmelding-i-bygg-og-

anlegg/  

Link til elektronisk forhåndsmelding. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeidstilsynet/forhandsmelding-av-arbeidsplass-

hvor-det-utfores-midlertidig-eller-skiftende-bygge--eller-anleggsarbeid/ 

Forhåndsmelding i bygg og anlegg 

Arbeidstilsynet skal motta forhåndsmelding om bygge- eller anleggsarbeid der 

arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengden vil 

overstige 250 dagsverk. 

I tilfeller der bygg- eller anleggsarbeidet ikke overstiger disse grensene, er det ingen plikt 

til å sende inn forhåndsmelding. 

Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen sendes til Arbeidstilsynet på fastsatt 

skjema. Er byggherren forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten 

som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet.   

Frist 

Forhåndsmeldingen skal sendes til Arbeidstilsynet senest én uke før arbeidet starter. 

Skjemaet nedenfor skal brukes til forhåndsmeldingen. 

Byggherren skal sørge for at siste versjon av forhåndsmeldingen blir hengt opp på et 

synlig sted på bygge- eller anleggsplassen. Denne forhåndsmeldingen skal ajourføres når 

nye virksomheter blir engasjert i prosjektet. 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/opplaring/
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forhandsmelding-i-bygg-og-anlegg/
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forhandsmelding-i-bygg-og-anlegg/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeidstilsynet/forhandsmelding-av-arbeidsplass-hvor-det-utfores-midlertidig-eller-skiftende-bygge--eller-anleggsarbeid/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeidstilsynet/forhandsmelding-av-arbeidsplass-hvor-det-utfores-midlertidig-eller-skiftende-bygge--eller-anleggsarbeid/
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Meldingen skal inneholde:  

a) angivelse av virksomhetens navn og forretningsadresse  

b) kontaktperson, med telefonnummer og e-postadresse  

c) oppstartstidspunkt, sted og varighet for operasjonen  

d) en beskrivelse av oppdragets art  

 

Kontakt med Arbeidstilsynet: 

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/  

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974761211  

Postadresse: Arbeidstilsynet, Pb. 4720 Torgarden, 7468 Trondheim 

Nasjonal koordinator bygg og anlegg: Anne Sørum anne.sorum@arbeidstilsynet.no 

15. ULYKKESRAPPORTERING 

Ulykker med personskade, skal meldes til Arbeidstilsynet. 

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/ 

16. AVVIKSHÅNDTERING 

Bedriften skal ha etablert rutiner for avvikshåndtering, og skal føre intern statistikk for 

uønskede hendelser, næruhell og ulykker. 

For å få et bedre grunnlag for læring kan firmaer sende inn avviksrapportering til 

sekretariat / EBA. for utarbeiding av statistisk materiale.  

Felles database avviks/ avvikshåndtering / læringsplattform. Fast tema i møter. 

HMS ansvarlige i bedriftene samhandler. Gjerne ved at man har en felles mal for 

rapportering. 

Beredskapsplan 

17. PLANLEGGING OG PLIKTER 

Arbeidsgiver skal utarbeide en plan for beredskap ved operasjoner. Der det er spesielle 

behov utover det daglige arbeidet.  Planen skal beskrive alle tiltak som ikke omfattes av 

firmaets generelle nød prosedyrer og skal tilpasses og samordnes de øvrige 

beredskapsplaner for virksomheten. Arbeidsgiver skal påse at beredskapen opprettholdes i 

henhold til beredskapsplanen. Alle deltakere i operasjoner skal gjøres fortrolige med 

prosedyrer, beredskapsplaner og med de plikter som den enkelte har i en ulykkes- eller 

faresituasjon. Arbeidsgiver skal sikre at beredskapsplanene fungerer tilfredsstillende og 

slik at alt personell får den nødvendige opplæringen og treningen i henhold til 

beredskapsplanene 

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974761211
mailto:anne.sorum@arbeidstilsynet.no
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/
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MILJØSTANDARD – Intensjoner / offentlige krav 

 

Selv om fjellsikringsbransjen bare er en liten del av anleggsbransjen så er 

hovedmålet for myndighetene å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra 

alle typer kjøretøy, maskiner og materialer. 

 

Bygg- og anleggsvirksomheten står for å om lag 16 prosent av de samlede 

klimagassutslippene i Norge. Norge har forpliktet seg til å halvere utslippene innen 2030, 

og bygg- og anleggsektoren både må og skal ta sin selvsagte andel av dette. 

 

Det må være lønnsomt og forutsigbart for bedriftene å ta gode miljøvalg i den forstand at 

de som investerer i utstyr og kompetanse for å bygge klimavennlig, får uttelling for dette i 

krav og kontraktstildelinger blant annet i anbud fra landets kommuner. 

 

Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser §7-9 «kan [oppdragsgivere] stille miljøkrav og 

kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen.  

 

Å være sertifisert blir bare viktigere og viktigere innenfor bygg og anlegg. 

Det stilles stadig strengere krav i offentlige anskaffelser, og skal din bedrift være 

konkurransedyktig bør du ha på plass sertifiseringer som dokumentasjon på deres innsats 

for god kvalitet på arbeid og innsats for å redusere ugunstig miljøpåvirkning. 

 

Miljøfyrtårn, ISO 14001 og ISO 9001 er de vanligste benevnelsene en støter på i en 

anbudsprosess. 

 

Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som 

hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. 

 

ISO 14001 

En ISO 14001-sertifisering forteller at dere har et godt system for å redusere belastningen 

på ytre miljø. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. 

 

ISO 9001 

Sertifisering av ledelsessystem for kvalitet. Implementer ISO 9001 for en målrettet jobb 

med bedriftens kvalitetssikring av prosesser og aktiviteter. Gir et boost til 

kundetilfredsheten. 

 

Hovedregelen er at man skal beskrive hvilke miljøledelsestiltak som man vil anvende ved 

utføring av kontrakten, jf. foa § 16-6 (1) g). 

Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre den konkrete 

kontrakten med de målsettinger og behov som er definert i spesifikasjonen. 

 

 

 

 

https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/%C2%A77-9
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EN TRYGGERE OG BEDRE NÆRING 

 

 

REKRUTTERING OG MARKEDSFØRING 

Vi ser det som en viktig oppgave å rekruttere nye firmaer til å følge denne veiledningen 

for å oppfylle den seriøsitet som ønskes i bransjen. Jo flere som slutter seg til denne 

veiledningen, jo sterkere står vi som bransje. Det betyr også større mulighet til å få 

gjennomslagskraft for de sakene vi arbeider med og brenner for. Spesielt når det gjelder 

sikkerheten og helsen til våre ansatte som utfører det daglige arbeidet. Markedsføring er 

viktig. Det skjer både ved direkte påvirkning og indirekte gjennom den anerkjennelse som 

kommer som et resultat av de enkelte bedrifts virksomhet. 

 

 

UNNGÅ “UAUTORISERT” BERG OG FJELLSIKRING 

For mange kan det i dag se ut som om det ikke lønner seg å satse på sikkerhet og følge 

forskriftene.  

Det er i dag mange som utfører fjell og bergsikring uten å ha de rette maskiner og utstyr 

for å ivareta de ansatte på en god og sikker måte, De ansatte utsettes for vibrasjoner og 

arbeidstider utover det arbeidsmiljøloven tillater. Dette bør være en viktig kjernesak for 

alle i bransjen. Vi ønsker at alle skal konkurrere på like vilkår og ikke på sikkerhet og 

helsen til de ansatte. Derfor jobbes det på sikt for en sertifisering for bransjen. 

 

 

OPPDRAGSGIVERE 

Både offentlig og private oppdragsgivere oppfordres til å annerkjenne denne veiledning for 

fjellsikringsarbeid som er godt skritt for mer seriøsitet og ordnede forhold i bransjen. 

 

 

LOVER OG FORSKRIFTER 

Veiledningen oppfordrer alle fjellsikringsfirmaer til enhver tid følge lover og forskrifter 

fastsatt av myndighetene og krever at våre oppdragsgivere gjør det samme. Det skal 

være et nært samarbeid med våre oppdragsgivere, HMS ansvarlige, Arbeidstilsynet og 

Regionale verneombud for sammen å gjøre hverdagen for våre arbeidere tryggest mulig. 

 

 

BRANSJEKONFERANSE avholdes årlig. 

Bransjekonferansen skal være et forum for faglige diskusjoner og hvor en kan fremme 

tema på aktuelle problemstillinger eller komme med innspill til saker for å fremme 

interessene til fjellsikringsbransjen på alle felt.  
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18. REVISJON AV STANDARD. 

Veilederen revideres en gang i året.  

Dato: 1. mars.      Linker til lovverk etc. oppdateres. 

Bedrifter eller andre kan komme med fortløpende innspill som behandles og eventuelt tas 

inn ved revisjon. 
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