
ARBEIDSGODKJENNELSE
Arbeid med gyldig arbeidstillatelse når dette er påkrevd

q Jeg har forsikret meg om det er nødvendig med arbeidstillatelse
q Jeg er autorisert til å utføre arbeidet
q Jeg forstår arbeidstillatelsen
q Jeg bekrefter at risikoen er under kontroll og at det er trygt å starte
q Jeg stopper og revurderer risikoen dersom det oppstår endringer i 

arbeidsforholdene

I SKUDDLINJEN
Hold deg selv og andre utenfor «skuddlinjen»

q Jeg posisjonerer meg for å unngå: Bevegelige objekter. kjøretøy, frigjøring av trykk 
og/eller fallende gjenstander

q Jeg etablerer og respekterer avsperrede områder og ekskluderingssoner
q Jeg tar aksjon for å sikre løse og mulig fallende gjenstander

SIKRE MEKANISKE LØFT
Planlegg løfteoperasjoner og ha kontroll på området

q Jeg bekrefter at utstyret og lasten har blitt inspisert og er egnet for den aktuelle 
bruken

q Jeg opererer kun utstyr som jeg er kvalifisert til å operere
q Jeg etablerer og respekterer avsperrede områder og ekskluderingssoner
q Jeg går aldri under hengende last

BILKJØRING
Følg regler for sikker bilkjøring

q Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte
q Jeg følger fartsgrenser, og reduserer farten etter forholdene
q Jeg bruker ikke mobiltelefon eller andre enheter mens jeg kjører
q Jeg er i form, uthvilt og tilstede mens jeg kjører
q Jeg følger krav i utarbeidet kjøreplan



ENTRING
Innhent godkjennelse før entring

q Jeg bekrefter at energikilder er isolert
q Jeg bekrefter at atmosfæren har blitt testet og blir monitorert
q Jeg sjekker og benytter pusteluft når det er krav om dette
q Jeg bekrefter at det er entringsvakt til stede
q Jeg bekrefter at en redningsplan er etablert
q Jeg har innhentet tillatelse til å entre

VARMT ARBEID
Ha kontroll på brennbart materiale og tennkilder

q Jeg identifiserer og kontrollerer tennkilder
q Før oppstart av varmt arbeid bekrefter jeg at brennbart materiale har blitt fjernet 

eller isolert
q Før oppstart av varmt arbeid  innhenter jeg tillatelse
q Før jeg starter varmt arbeid i farlig område, bekrefter jeg at det er utført 

gassmåling
q Jeg bekrefter også at gass blir monitorert kontinuerlig

UTKOBLING AV SIKKERHETSSYSTEMER
Innhent godkjennelse før overbroing eller utkopling av sikkerhetssystemer

q Jeg forstår og bruker sikkerhetskritisk utstyr og prosedyrer som er relevant for min 
arbeidsoppgave

q Jeg innhenter godkjennelse før jeg kopler ut eller overbroer sikkerhetsutstyr
q Jeg innhenter godkjennelse før jeg avviker fra prosedyrer
q Jeg innhenter godkjennelse før jeg går inn i avsperret område

ISOLERING AV ENERGI
Verifiser at energi er fjernet eller isolert før arbeidet starter

q Jeg har identifisert alle energikilder
q Jeg bekrefter at farlige energikilder har blitt isolert, avlåst og merket
q Jeg har sjekket at energien er fjernet, eller forsvarlig isolert, og testet om det er 

restenergi i systemet

ARBEID I HØYDEN
Beskytt deg mot fall ved arbeid i høyden

q Jeg inspiserer fallsikringsutstyret før bruk
q Jeg sikrer verktøy og arbeidsmaterialer for å forhindre fallende gjenstander
q Jeg fester meg alltid til godkjente forankringspunkter når jeg arbeider utenfor 

beskyttede områder


