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Mange arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko i vannbransjen
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Vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som 
innebærer høy risiko

Kartlegging av nåsituasjon for HMS-arbeidet i bransjen utført 
av Norsk Vanns arbeidsgruppe for HMS-arbeid i 
vannbransjen (2016-2017)

Resultatene fra arbeidet viser store ulikheter mellom de ulike 
kommunene/selskapene i bransjen

Anbefaling fra arbeidsgruppen om å etablere et eget prosjekt 
for å utarbeide et oppslagsverk for beste praksis for HMS-
arbeid i vannbransjen

Bakgrunn for prosjektet
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Etablere et nettbasert oppslagsverk for beste HMS-praksis for typiske risikofylte 
arbeidsoperasjoner ved drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og 
transportsystemer for vann og avløp

Del 1: Faglig utredning og rapportering

Del 2: Utvikling av webbasert oppslagsverk

Prosjektet omfatter ikke:

Risikofylte arbeidsoperasjoner knyttet til biogassanlegg

Ivaretakelse av byggherreansvar og krav i byggherreforskriften

Etablering av et komplett HMS-styringssystem

Formålet med prosjektet
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Prosjektleder: Thomas L. Jørgensen, Norsk Vann

Styringsgruppe:

Bjørg Meling (IVAR IKS)

Candyce Tvedt (VEAS)

Helene Ekren Wenner (Bærum kommune)

Rikke Wallum (Moss kommune)

Stine Engen (GIVAS IKS)

Prosjektopplegg og gjennomføring
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Referansegruppe
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Atle Grimstad (Oslo kommune VAV)

Geir Simensen (Søndre Follo Renseanlegg IKS)

John Arve Brødreskift (Molde Vann og avløp KF) 

Kjell Ståle Bratting (Drammen kommune)

Marit Skjel (Norsk Vann)

Petter Anfinsen (Tromsø kommune)

Ryan Mathisen (Vestfold Vann IKS) 

Torgunn Sætre (NRV/NRA IKS)

Trude Haug (Driftsassistansen i nordre Nordland) 

HMS fagsamling DISFVA



Enkelt å finne frem i

Forståelig språk og gjenkjennbare begreper

Konkret innhold

Ikke for omfattende/detaljert 

Må ivareta bredden i vannbransjen (mange små virksomheter)

Driften av det nettbaserte oppslagsverket må være så enkelt som mulig

Innholdet må være gyldig over tid (ikke utdatert om 2 år)

Suksesskriterier for oppslagsverket
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Farekartlegging – eksempel arbeid i kum
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Tunge løft/klemfare

Drukning

Fall i kum

Eksplosjon Påkjørsel/kollisjon

Slag fra rørdeler/utstyr

Foto: IVAR IKS

Oksygenmangel

Trange arbeidsforhold 
- belastningsskader

Eksponering for 
helsefarlige gasser

Eksponering for 
avløpsvann og -slam



Risikofylte arbeidsoperasjoner – eksempel spyling og suging
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Tunge løft

Klemfare

Væske under trykk

Fall i kum

Eksponering for 
avløpsvann og -slam

Påkjørsel/kollisjon

Vibrasjoner
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Avløpsrenseanlegg Transportsystem vann

Typiske risikofylte arbeidsoperasjoner - eksempler
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Beskriver typiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts-
og vedlikeholdsoppgaver, og tiltak for å kunne utføre disse på en 
sikker og helsemessig forsvarlig måte

Er basert på beste praksis for HMS-arbeid i bransjen, og kan på 
noen områder gå utover minstekrav i lovverket

Er ment som inspirasjon og hjelpemiddel i virksomhetenes eget 
arbeid med utarbeiding av skriftlige instrukser for risikofylte 
arbeidsoperasjoner

Rapport «Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen»
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Enhetlig struktur for å forenkle navigering

Typiske risikoforhold

Slik jobber du sikkert

Beskrivelser av risikofylt arbeid 
i rapporten
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Alenearbeid og arbeidsoperasjoner som ikke kan utføres alene

Arbeidsantrekk (smykker, klokker, hår/skjegg mv)

Håndtering av besøkende og leverandører/eksterne firma

Gravide arbeidstakere og arbeidstakere i fertil alder

Andre problemstillinger som er omtalt i oppslagsverket
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Arbeid alene, uten å ha kollegaer i nærheten, innebærer at man ikke kan 
regne med andre menneskers hjelp i en nødsituasjon, og det kan ta tid før 
en ulykke oppdages og man får hjelp

Arbeidsgiver må sørge for å vurdere hvilke arbeidsoperasjoner som ikke skal 
utføres alene

Alenearbeid må planlegges slik at sikkerheten blir ivaretatt 

Egnet kommunikasjonsmiddel må være tilgjengelig for å kunne få rask hjelp

Alenearbeid og arbeid som ikke kan utføres alene
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VANNbokhandelen: 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen

Webbasert oppslagsverk: https://vannhms.no

Hvor får du tilgang til oppslagsverket?
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www.vannhms.no



Farekartlegging og risikovurdering

Identifikasjon av risikoreduserende tiltak

Etablering av rutiner for sikker arbeidsutførelse

Opplæring / holdningsskapende arbeid

Evaluering og forbedring

Hvordan kan oppslagsverket brukes i eget HMS-arbeid?
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Farekartlegging

Risikovurdering

RisikostyringOvervåking og 
evaluering

Oppfølging
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Avslutningsvis…



Takk for meg!


