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SIKKERHETSHÅNDBOK 

INNLEDNING 

FORORD 

IMTAS skal være en sikker arbeidsplass!  

Det jobbes derfor kontinuerlig for å unngå enhver skade og 

ulykke. Hensyn til helse, miljø- og sikkerhet skal alltid være 

høyt prioritert i alle ledd i organisasjonen. Ingenting er 

viktigere enn at alle som arbeider hos oss kan reise uskadet 

hjem fra jobb.  

Intensjonen med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en 

kultur som gjør at den enkelte føler et ansvar for sin egen og 

andres sikkerhet. Dette gjelder alt vi foretar oss, enten det er 

i verksted, ute på anlegg, eller på vei til og fra arbeid. 

Gode holdninger og kompetanse er avgjørende for å oppnå 

disse målene. I dette heftet har vi derfor samlet viktig 

informasjon om krav og retningslinjer knyttet til HMS på 

arbeidsplassen. Hver enkelt har et ansvar, og må ta seg tid til 

å gjøre seg kjent med innholdet.  

Oppbevar gjerne heftet i lommen på arbeidsuniformen, eller 

på annen tilgjengelig plass slik at du enkelt kan slå opp i det 

dersom det er noe du lurer på. Bidra til en trygg 

arbeidshverdag for deg selv og dine kollegaer.  

 

 



 
 

5 
 

SIKKERHETSHÅNDBOK 

HMS-MÅL I IMTAS 

 Vi skal ikke ha skader eller ulykker 

 Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet 

 Vi skal ikke ha materielle skader 

 Vi skal ha et godt arbeidsmiljø  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

IK-SYSTEMET 

Dette heftet inneholder utdrag fra viktige rutiner og 

informasjon som finnes i IMTAS sitt IK-system, Landax. 

IK-systemet er IMTAS’s system for kvalitetsstyring og 

internkontroll. Dokumentsenteret i Landax inneholder blant 

annet rutiner og prosedyrer knyttet til arbeidsutførelse, 

helse, miljø og sikkerhet. Disse rutinene beskriver krav til 

utførelse av aktuelle oppgaver fordelt på de ulike 

fagområdene vi opererer i.  

For ledelsen er IK-systemet et verktøy for å styre HMS-

arbeidet slik at mål, lover og forskrifter etterleves av alle i 

bedriften.  

Alle arbeidstakere skal være gjort kjent med og ha lest 

gjennom de rutiner og prosedyrer som er aktuelle for jobben 

de skal utføre.  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

RISIKOVURDERING 

Tenk alltid sikkerhet først! 

Det er du som må ta den siste og avgjørende kontrollen før 

du går i gang med ditt arbeid. Ta deg tid til å tenke gjennom 

noen viktige spørsmål. Om det ikke foreligger en sikker 

arbeidsinstruksjon (SAI) eller sikker jobbanalyse (SJA) for den 

aktuelle jobben – gjennomfør en «personlig sikker 

jobbanalyse» 

Tenk på din egen og andres sikkerhet – før jobben starter!  JA 

Kan du den jobben du nå skal utføre?    

Har du alt utstyret som trengs for å gjøre jobben sikkert?    

Er alt avklart med kollegaer og leder?    

Har du kontroll på dine omgivelser?    

Bruker du nødvendig verneutstyr?    

Kan du trygt starte arbeidet?    

Kan du svare JA på alle punkter? Lykke til med arbeidet! 

 

De få minuttene det tar deg spares inn mange ganger, både i 

tid og kostnader, ved at uhell unngås.  

Dersom noe gjør at du ikke kan utføre jobben sikkert 

kontaktes nærmeste leder!  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

SIKKERHETSKRAV 

SIKKERHETSKURS 

Før arbeid starter på nytt anlegg skal alle ha gjennomført 

oppdrags-givers interne sikkerhetskurs.  

Dersom du blir sendt på oppdrag til et anlegg, og du mangler/ 

er usikker/ eller vet det er lenge siden du har tatt det aktuelle 

kurset, kontaktes nærmeste leder slik at kurset kan 

gjennomføres/ oppfriskes før oppstart.  

Dette gjelder også for eventuelle underentreprenører vi har 

med oss, samt innleid personell. 

 

SIKKER JOBBANALYSE – SJA 

For spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal det alltid 

gjennom-føres en SJA før arbeid starter. 

 Det er arbeidsleders ansvar å gjennomføre den på 

anlegget sammen med det utførende mannskapet.  

 Utførte SJA oppbevares på anlegget, og bilde-kopi 

sendes til sja@imtas.no. Ved ankomst til et nytt anlegg 

skal du sette deg inn i og signere alle aktive SJA’er som 

er aktuelle for arbeidet du skal utføre.  

  

mailto:sja@imtas.no
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

ID-KORT 

Alle personer som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser 

skal ha godkjent ID-kort (Byggekort/HMS-kort). Flere 

oppdragsgivere har også egne ID-kort som skal brukes på 

deres anlegg. Husk at disse kortene alltid skal medbringes på 

aktuelle jobber.  

 

PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Følgende er påbudt, men dersom prosjektet / området har 

nedfelt strengere regler skal dette følges. 

Alltid  Etter behov 
Vernesko 
Antiflame arbeidstøy  

Hørselvern 
Øyevern* 
Åndedrettsvern 
Hansker 
Fallsikring (opplæring 
påkrevd) 
Annet 

 * Påbudt ved bruk av roterende verktøy og slagverktøy, samt 

om du oppholder deg i et område der slikt arbeid eller 

sveising pågår.  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

TRAFIKKFORHOLD 

Veitrafikkloven gjelder alltid og skal følges!  

Dersom prosjekter eller byggeplasser har nedfelt strengere 

regler enn loven skal dette følges.  

 Overhold fartsgrenser.  

 Bruk setebelte.  

 Respekter sperrelinjer og lysreguleringer.  

 All bruk av håndholdt mobil er forbudt.  

Kjør sikkert og vær et godt forbilde, også på vei til og fra arbeid! 
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

ORDEN OG RYDDIGHET 

Orden og ryddighet er viktig både i forhold til sikkerhet, ytre 

miljø, effektivitet og omdømme. Arbeidsplassen skal derfor 

holdes fri for søppel og «tilfeldige lager». Bruk noen minutter 

på slutten av jobben/dagen til å sette utstyr tilbake til fast 

plass.  

 

SIKKER OPPTREDEN 

Respekter alle sperringer, skilt og øvrige begrensninger i 

forhold til hvor det er lov å bevege seg på anlegg.  

Ved passering av maskiner i arbeid skal det opprettes 

øyekontakt med sjåfør. Vent på tydelig klarsignal før du 

passerer.  

For jobb på industrielt utstyr skal alltid DECAP-prosedyrer 

følges. 

1. De-energise – Utkobling 
2. LabEl – Merking 
3. LoCk – Låsing 
4. Assure – Sikring 
5. Positive test – Testing 
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ARBEID I HØYDEN 

Dersom arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget, 

eller det er risiko forbundet med fall ned til underlaget skal 

det benyttes fallsikring.  

 Bruk kun stillas med godkjenningsmerke. 

 Stiger skal ikke benyttes som arbeidsplattform. 

 Alle som bruker fallsikringsutstyr skal ha gjennomført 

tilstrekkelig opplæring. 

 

FALLSKADER 

Man skal alltid vise forsiktighet når man går i trapper eller 

leidere. Med noen enkle forholdsregler kan man unngå 

unødvendige uhell og skader.  

 Hold deg alltid i rekkverk når du går i trapper. 

 Ikke bær med deg for mye. Gå heller to turer.  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

VARME ARBEIDER OG VERKTØY 

Ikke bruk arbeidsutstyr du ikke har fått opplæring på.  

 Når det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære, 

lodde- eller slipeutstyr er det krav om sertifikat for 

varme arbeider.  

 Ved bruk av roterende verktøy, slagverktøy og annet 

arbeidsutstyr som anses som farlig, skal brukeren ha 

mottatt opplæring.  

 Bruk hansker når det er påbudt, og som ekstra sikkerhet 

for å unngå klem-, stikk-, og slagskader på hendene.  

 Bruk riktig hanske til riktig type arbeid.  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

LØFTEUTSTYR 

Det viktigste virkemiddelet for å unngå skade er å holde en 

trygg avstand til lasten. En god regel er å holde 1:1 avstand i 

forhold til høyden på lasten.  

 

 

 Det er ikke lov å bruke skadde fiberstropper. 

Fiberstropper med skader og rift skal kappes og kastes.  

 Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at utstyret er har 

gjennomgått periodisk kontroll og blitt godkjent, se 

fargekode. Kommer du over  

utstyr som ikke har gjennomgått  

periodisk kontroll meldes dette  

til nærmeste leder.  

 

  



 
 

16 
 

SIKKERHETSHÅNDBOK 

KJEMIKALIER 

Alt av kjemikalier skal  

oppbevares i godkjente  

beholdere med tydelig  

merking. Sett deg godt  

inn i datablad og verne- 

tiltak før du tar i bruk  

stoffer eller kjemikalier  

du ikke er godt kjent med.  

 

 

 

YTRE MILJØ 

Husk at det er ditt daglige virke og hvordan du håndterer 

situasjoner som er med å avgjøre hvordan IMTAS totalt sett 

påvirker miljøet.  

Hva kan du gjøre? 

 Kontroll og vedlikehold av maskiner, sjekk at koblinger er 

tette. 

 Unngå tomgangskjøring. 

 Sorter alt avfall og lever ved godkjente avfallsstasjoner.  

 Rapporter alle uønskede hendelser knyttet til miljø i 

Landax.  
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Fraksjon Ja takk! Nei takk! Hva skjer 

 

Alt ordinært papir 
som avis, blader, 

etc. 

Tilgriset papir 
forurenset med 

maling o.l.  
(til spesialavfall) 

Resirkuleres til 
nye papir-
produkter. 

 

Alt som er igjen 
etter at gjenvinn-
bare fraksjoner og 

spesialavfall er 
sortert ut. 

Gjenvinnings 
fraksjoner som 

hvitevarer, bildekk og 
spesialavfall. 

Går til deponi 
eller 

forbrenning 

 

Plastkanner, bøtter, 
folier, plastsekker, 

etc. 

Emballasje for 
spesialavfall. 

Metall i plasten. 
Sko overtrekk 

(restavfall).  

Resirkuleres til 
plastposer, 

fleec klær, etc.  

 

Alt utstyr som 
trenger strøm eller 

batteri for å 
fungere.  

Ikke plasser tungt EE-
avfall oppå knuselig 

EE-avfall.  

Dekomponeres. 
Spesialavfall tas 

ut, plast og 
metall 

resirkuleres.  

 

Defekte paller, 
planker, diverse 

trevirke 

Treverk med større 
metallbeslag.  

 
Impregnerte 
materialer.  

Resirkuleres til 
sponplater 

m.m. 

 

Rene matvarer Servietter, te- og 
kaffefilter, bind, o.l. 

Kompostering 

 

Skylles (ikke vasket) 
klart og farget glass. 

Porselen, keramikk, 
lyspærer. 

Resirkuleres til 
glass, glassvatt, 

m.m. 

 

Metallemballasje, 
rør, skrapmetall, 

wire, o.l. 
Sorteres ut i atskilte 

metalltyper. 

Tomme spraybokser. 
Spraybokser med 

kjemikalier til 
spesialavfall, annet i 

restavtall.  

Resirkuleres til 
emballasje, 

sykler, bilfelger 
m.m.   
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FORBUD MOT RUSMIDLER 

Bruk av rusmidler og/eller sløvende medikamenter i 

arbeidstiden, eller i forkant av denne slik at det påvirker 

arbeidsinnsatsen er forbudt. Berusede personer på jobb er en 

fare for seg selv og andre. 

Selskapet driver et organisert AKAN arbeid i samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten, og du oppfordres til å benytte dette 

tilbudet dersom du har et rus eller avhengighetsproblem, 

eller kjenner en kollega som har det. Ta kontakt med 

nærmeste leder, eller bedriftshelsetjenesten for mer 

informasjon.  

Røykeloven gjelder på alle IMTAS’s områder.  

 

REAKSJONER VED REGELBRUDD 

Alle ansatte har en medvirkningsplikt i HMS-arbeidet og skal 

rette seg etter bedriftens regler. 

Reaksjoner ved brudd på sikkerhetsbestemmelser:  

 Muntlig advarsel 

 Skriftlig advarsel 

 Oppsigelse 

I tillegg kan brudd på Arbeidsmiljøloven straffes med bøter og fengsel 

i inntil 1 år for arbeidstaker. 
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ARBEIDSMILJØ OG HELSE I IMTAS 

ARBEIDSMILJØ 

I IMTAS mener vi det er viktig å ha det gøy på jobb! Dette 

skaper gode relasjoner og et godt arbeidsmiljø. Godt humør 

og arbeidsmiljø er viktig for både sikkerheten og kvaliteten på 

jobben som utføres.  

Mobbing, trakassering og andre aktiviteter som har negativ 

innvirkning på arbeidsmiljøet skal ikke forekomme.  

IMTAS ønsker å være en arbeidsplass med stor takhøyde, der 

personlige relasjoner skaper god kommunikasjon og åpen 

dialog i bedriften. Ingen skal verge seg for å bringe konflikter i 

arbeidsmiljøet eller saker de ønsker tatt opp til sine ledere. 
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PERSONLIG OPPTREDEN 

Når du er på jobb for IMTAS eller bærer firmaets logo 

representerer du også firmaet, og har dermed direkte 

innvirkning på selskapets omdømme.  

Opptre profesjonelt og hyggelig mot alle du får å gjøre med 

både under selve arbeidet og i jobbsosiale sammenhenger.  

 

SOSIALE MEDIER 

Ved bruk av sosiale medier som Facebook, Snapchat, 

Instagram, etc. må du være bevisst på alle henvisninger som 

kan relateres til IMTAS.  

Publisering av tekst, bilder eller film av ting som profilerer 

IMTAS eller våre kunder på en negativ eller lite konstruktiv 

måte er uønsket.  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

FØRSTEHJELP OG BEREDSKAP 

VARSLINGSPLAN 

Du skal alltid varsle internt, uavhengig om de skal varsles 

eksternt. Følg pilene ved varsling:  

 

 

BEREDSKAPSUTSTYR  

Riggplan for verksted viser oversikt over plassering av 

beredskaps- og førstehjelpsutstyr, samt rømningsveier. Gjør 

deg kjent med plasseringen av utstyret.  
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VED ULYKKE – HVA GJØR DU?  

1. Sikre skadestedet – husk å tenke egen sikkerhet.  

Hindre nye ulykker, brann og eksplosjon 

2. Få oversikt over skadested og omfang.  

3. Sørg for at hjelp blir tilkalt – Ring 113.  

HVEM ringer, HVA gjelder det, HVOR ringer du fra?  

Hold linja, og nødetat vil instruere deg!  

4. Start livreddende førstehjelp – «se på, snakk med, ta på!» 

5. Fordel oppgavene. Gi direkte og enkle ordre. 

Det er lov å være redd, men opptre rolig og bestemt.  

 

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP 

1. Sørg for frie luftveier.  

2. Stans blødninger.  

3. Legg bevistløse i stabilt sideleie. 

4. Start HLR hos bevistløse som ikke puster.  

5. Ikke beveg personer som kan ha fått brudd i nakke/rygg 

ved fall eller kollisjon (med mindre det er nødvendig pga. 

HLR eller oppkast).    

 

HJERTE OG LUNGEREDNING – HLR 

1. Legg pasienten på rygg. 

2. Start med 30 kompresjoner, deretter 2 innblåsinger.  

3. Tell høyt ved hver kompresjon. 

4. Fortsett til pasienten puster selv eller helsepersonell 

overtar.  
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YTRE BLØDNINGER 

1. Trykk direkte på det blødende stedet med en kompress, 

eller evt. det du har for hånden f.eks. T-skjorte. 

2. Bruk hansker hvis du har.  

3. Hold det blødende stedet høyt (over hjertet).  

4. Legg dekkende bandasje over for å holde kompressene på 

plass.  

5. Ved store blødninger, hev bena.  

 

INDRE BLØDNINGER 

Kraftige slag eller fall kan gi store indre blødninger / usynlig 

blodtap. 

 Symptomer: blir blek, kald, klam, smerter, rask pust. 

 Ring 113 med en gang! 

 Forebygg nedkjøling. 

 Ikke gi noe å drikke.  

 

BRANNSKADER 

 Bruk kaldt vann (20-25 grader).  

 Ved store forbrenninger – ring 113.  

 Sørg for frie luftveier og begynn HLR ved livløshet.  

 Ikke dra av klærne!  
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SIKKERHETSHÅNDBOK 

BRUDDSKADER 

 Hold bruddstedet mest mulig i ro.  

 Ta hånd om og dekk til eventuelle åpne sår.  

 Forebygg nedkjøling – bruk teppe.  

 Ikke gi noe å drikke.  

 Transporter skånsomt om nødvendig. Ikke beveg noen 

ved fare for skade i nakke/rygg.    

 

SATT NOE I HALSEN 

Obs! blokkering av luftveier kan gi besvimelse/hjertestans.  

1. Få personen til å hoste. 

2. Gi bukstøt / ryggslag.  

3. Gi HLR dersom personen ikke puster.  

 

FORGIFTNING 

 Innhent informasjon – sikkerhetsdatablad.  

 Iverksett spesifikke tiltak – sikkerhetsdatablad punkt 4. 

 Syre og etsende stoffer på øye/hud – skyll med vann.  

 Ved syre og lut i munn – gi melk/is.  

 Ved ikke syre/ikke etsende væske – få personen til å 

kaste opp.  

Døgnbemannet giftinformasjon, tlf: 22 59 13 00  

Det er de første minuttene som teller - ikke gi opp!   

All førstehjelp skal fortsette inntil helsepersonell kan overta.  
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RAPPORTERING 

RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

Alle uønskede hendelser, inkludert  

hendelser som omfatter ytre miljø  

skal rapporteres via Landax.  

Formålet er å forebygge uønskede  

hendelser, finne årsak og iverksette  

tiltak.  

Alle ansatte skal ha mottatt bruker  

til Landax. Mangler du bruker, tas  

det kontakt med nærmeste leder.  

HMS er et felles ansvar!  

Ved å rapportere og melde fra  

bidrar du aktivt til en tryggere 

hverdag for deg selv og dine  

kollegaer.  

Det er også viktig at vi passer på  

hverandre. Oppdager du en jobb  

som utføres uforsvarlig skal det  

gis beskjed og jobben skal stoppes  

frem til man har funnet en sikker  

måte å gjennomføre aktuell jobb på.  
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