
   
 

Leangen bolig B2 
Velkommen til byggeplassen "#$% 

Så kult at du er her! 

En liten sikkerhetsinformasjon ved fremmøte på byggeplass. 

Før du begynner vil vi minne deg på enkelte ting du kanskje tar som 
en selvfølge… 

 

1. Personlig verneutstyr 
Byggeplassen har påbud om hjelm, vernesko og synlighets klær. Personell som påtreffes uten 
dette vil få muntlig advarsel, deretter skriftlig advarsel og til slutt bortvisning fra 
byggeplassen. Likelydende vil gjelde ved manglende verne/sveisebriller når det er behov for 
dette. 
 
Entreprenørenes ansatte medbringer nødvendig personlig verneutstyr (hjelm, vernesko, 
briller, synlighets vest/jakke), og også nødvendig støvmasker, hansker og etc. 
 

2. Varsling av ulykker/førstehjelpsutstyr  
Liste over alarmtelefoner og hvem som skal varsles er oppslått ved alle infotavler. Der finnes 
også førstehjelpskofferter hengende på disse strategiske plasserte tavlene. 
 

3. Bruk av stiger 
Tilfeldig bruk av stiger er den viktigste årsaken til fallulykker. De skal sikres mot utglidning og 
kun brukes til midlertidig adkomst. (IKKE arbeid i stige) Lengden på stiger skal være ihht. 
Forskriftene. Enden skal være min. 1m over kant.  

 

4. Tegning og skriving på vegger 
Skriving og tegninger på vegger i bygget og på WC vil ikke bli godtatt. BH vil fortløpende male 
over tegninger/tekster og annet «kunstverk» 
Utgiftene på dette vil bli varslet og fordelt entreprenørene som er på anleggsplassen 

 



   
 

5. Stillaser/rekkverk/utsparinger 
Endre/flytte deler av et stillas kan sette andres liv i fare. Det samme gjelder om du fjerner 
rekkverk/tildekking av utsparinger uten å sette dette tilbake etter deg. Manglende 
etterlevelse av dette medfører advarsel muntlig, skriftlig og til slutt bortvisning fra 
byggeplass 

 

6. Kjemikaler/stoff 
Sørg for å ha nødvendig utstyr og verneutstyr til stede ved håndtering av kjemikaler/stoffer 
Stoffkartotek skal være tilgjengelig på anleggsplassen (digitalt er å foretrekke) 

 

7. Vinterarbeid 
Under vinterarbeid må du være særlig oppmerksom på glatt og vanskelig adkomst, 
brakkeområde, kontainerområdet, stilas og byggetomt. Gode lysforhold der det er behov er 
viktig for sikker adkomst. Bidra til felles sikring for alle 

 

8. Rydding og ryddighet på byggeplass samt gangsoner 
I alle gangsoner ute i tomta, inne i bygget, på stillaser eller heiser/lifter skal det IKKE 
forekomme lagring av materiell og utstyr dette gjelder også all form for midlertidig lagring 
eller frasetting av varer/utstyr. 
Enhver entreprenør rydder etter eget arbeid. Sørg særlig for at materialer og avkapp blir 
kastet i RETT kontainer. Det er krav til søppelsortering på denne byggeplassen 

 

9. Brakke/tribunebygget 
Bidra med ditt til trivsel på «lomp og spis» med egenrydding. Ta og hensyn til renhold og 
bruk av skofri sone 

 

10. Info 
Du/vi skal aldri gå forbi noe som kan potensielt skade noen. Bikker/hull i områdesikringen til 
byggetomt utbedres dette om mulig, hvis ikke varsles anleggsledelsen. 
For ytterligere informasjon om byggeplassen`s HMS- bestemmelser se oppslagstavle. 

 

 


