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Er du god nok på risikovurdering?

-Mange huker nærmest automatisk av for gjennomført risikovurdering når de
fyller ut arbeidsinstruksen, men erfaringen min tilsier at selve innholdet i
risikovurderingen ikke akkurat sitter i ryggmargen hos de som utfører varme
arbeider, sier Bjørn André Ulseth-Rivelsrud i Trainor.

Bjørn André mener arbeidsgivere må stille strengere krav til de ansattes
kompetanse på feltet, slik at unødvendige ulykker kan forhindres. - Det
glipper for ofte i risikoanalysene man gjør på arbeidsstedet. Trainor har
nettopp lansert et splitter nytt e-læringskurs i varme arbeider, der
risikovurdering er et sentralt emne.

https://presse.trainor.no/pressreleases/kurslansering-setter-en-ny-bransjestandard-for-opplaering-i-varme-arbeider-3056780


Hva er risiko?
Risiko kan defineres som resultatet man sitter igjen med etter at man har
tenkt gjennom konsekvensen av en hendelse og sannsynligheten for at det
skjer.

Risikovurdering omtales i flere forskrifter:

• Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til risikovurdering,
blant annet ved varmt arbeid.

• Internkontrollforskriften stiller krav til risikovurdering hvis det er
knyttet mulig fare til arbeid.

• Forskrift om brannforebygging stiller ikke direkte krav til
risikovurdering, men krever forebyggende tiltak mot brann - og
risikovurdering er en god måte å finne frem til forebyggende
tiltak.

De tre M’ene
Når du jobber med risikovurdering, er ‘de 3 M’ene’ en god huskeregel. De står
for

• Metode – kan en kaldarbeidsmetodegjennomføresistedenfor en
varm?

• Materiale– du måskaffekunnskap om de
branntekniskeegenskapenevedmaterialet du skaljobbe med

• Miljø- hva med områdetrundt? Er det åpninger,
hulromellerlettantenneligematerialerinærheten?

-Risikovurdering må gjøres for hvert enkelt område av arbeidet, forklarer
Bjørn André. Hva kan skje, hva er konsekvensen for at det skjer, og hva er
sannsynligheten? Deretter må du gjøre de nødvendige tiltakene for å
redusere risikoen mest mulig før du starter på selve arbeidet. Det gjør du ved
å lage en risikomatrise og en tiltaksplan. Her må du samarbeide med
oppdragsgiver slik at du får all nødvendig informasjon. Husk at det stilles
strengere krav til din plikt til å hente inn informasjon, enn til oppdragsgivers
plikt til å tilby nødvendig informasjon. Dette er fordi det er du som har
fagkompetanse.

Endrede krav om slokkemidler
Etter at "Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider". ble endret fra



01.01.2020, er det nå opp til deg å bestemme hvilket slokkemiddel du trenger
i jobben. Kravet er minimum 2 stk 6 kilo/liters slokkeapparater hvor du kan
bytte ut det ene med brannslange. Sikkerhetsforskriften er utarbeidet av
Norsk Brannvernforening i samarbeid med norske forsikringsselskaper og er
helt sentral i Varme arbeider-sertifiseringen. Den stiller krav om at du skal
utfylle en arbeidsinstruks før du gjør varmt arbeid, og en slik arbeidsinstruks
har Norsk Brannvernforeningen laget. Du finner den her. 

Arbeidsinstruksen som sjekkliste
Risikovurderingen dokumenteres i arbeidsinstruksen man skal fylle ut hver
gang man skal utføre varmt arbeid.

- Gjennom flere år som kursinstruktør i varme arbeider, har jeg fått mange
tilbakemeldinger om at utfylling av arbeidsinstruksen oppleves som styrete
og tungvint. Vi har ønsket å snu om på dette, og underveis i arbeidet
med nytt digitalt kurs i Varme arbeider, benyttet vi anledningen til å lage et
lite minikurs om utfylling av arbeidsinstruks.

- Det er viktig at arbeidsinstruksen blir oppfattet som det gode verktøyet det
egentlig er, sier Ulseth-Rivelsrud, som fremholder at instruksen er en viktig
sjekkliste, blant annet for risikovurderingen. Akkurat nå er dette kurset helt
gratis!

Finn svar på de vanligste spørsmålene om Varme arbeider-sertifiseringen her.

Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som
alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.

https://brannvernforeningen.no/sertifiseringer/varme-arbeider/sikkerhetsforskrift-og-arbeidsinstruks/
https://presse.trainor.no/news/hvordan-bruke-arbeidsinstriksen-som-en-nyttig-sjekkliste-413017
https://www.trainor.no/app/product/elearning/A8fQq3/varme-arbeider---sertifisering
https://www.trainor.no/app/product/elearning/kc5Djt/utfylling-av-arbeidsinstruks-til-varme-arbeider
https://www.trainor.no/app/product/elearning/kc5Djt/utfylling-av-arbeidsinstruks-til-varme-arbeider
https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Nyhetsarkiv/Verdt-aa-vite-om-varme-arbeider
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