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Arbeidsmiljø 

Helse 

Miljø 

Sikkerhet 

Innen disse tre feltene finnes det et omfattende offentlig regelverk. 

For å sikre at dette følges har de statlige myndigheter bestemt at alle 

landets kommuner (og alle private bedrifter) skal ha et 

internkontrollsystem  





Forskrifter for arbeid ved avløpsanlegg 

Innledning 
Arbeidstakere ved avløpsanlegg er utsatt for helsefare ved biologiske faktorer  
(smittestoffer og produkter fra smittestoffer) og gasser som følge av forurenset 
luft og vann. Kontakten med de biologiske faktorer kan skje ved innånding, 
svelging og hudkontakt. Det er derfor behov for spesielle vernetiltak for å  
redusere risikoen for helseskade mest mulig. 

Arbeidsgiver har plikt til å etablere et internkontrolsystem for å påse at 
virksomheten etterlever lover og forskrifter, i.f. Forskrifter om internkontroll. 
De særlige vernetiltakene som iverksettes, skal beskrives i internkontroll- 
systemet. 

Forkrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og  
helsepersonale er gjort gjeldende for næringsgruppe 92 Renovasjon og 
rengjøring 

Forskriften gjelder ved arbeid på alle typer avløpsanlegg. Ved spesielle 
typer avløp, som f. eks. giftbad fra kjemisk galvanoteknisk industri, må det 
tas særskilte forholdsregler. Arbeidsgiver har plikt til å skaffe seg kunnskap 
om arten av avløp i det enkelte tilfelle, og ta de nødvendige forholdsregler. 



Kap. 1 Innledende bestemmelser. 

§ 2 Definisjoner 
Avløpsanlegg omfatter avløpsnett, eventuelle pumpestasjoner, renseanlegg 
og utløpsledning 

Avløpsvann er fellesbetegnelsen for alt vann som har vært brukt, enten det er 
blitt forurenset eller ikke. 

§ 3 Straffebestemmelser 

Overtredelse av denne forskriften staffes etter arbeidsmiljøloven kap. XIV 
og staffelovens § 48a og § 48b.   

Forskrifter for arbeid ved avløpsanlegg 



Kap. 2 Alminnelige bestemmelser 

§ 5 Hvem forskriftene retter seg mot. 

Arbeidsgiver har plikt til å sørge at bestemmelsene i denne forskriften følges 

Kap. 3 Arbeidsgivers plikter. 

§ 7 Risikovurdering og iverksetting av tiltak. 

I forbindelse med det arbeid som skal utføres, skal arbeidsgiver sørge for en 
løpende enkeltvis og samlet vurdering av de fysiske og organisatoriske  
forhold som kan innebære en risiko for helseskade hos arbeidstaker. 
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer 
så langt det er mulig. 
Hvis risikofaktorer ikke kan fjernes, skal arbeidsgiver søke å redusere faren 
for helseskader ved å endre organiseringen av arbeidet. 
Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal det stilles egnede og hensiktsmessige 
hjelpemidler og/eller personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker. 

Forskrifter for arbeid ved avløpsanlegg 



Kap. 4 Vernetiltak. 

§ 13 Verneklær og utstyr. 

Arbeidstaker som  kommer i direkte kontakt med avløpsvann eller slam, skal 
bruke vanntette overtrekksklær, støvler og hansker. 

§ 15 Tiltak for lavt oksygeninnhold, helsefarlige og eksplosive 
Gasskonsentrasjoner. 

Dersom det ved inspeksjon eller andre mindre arbeider er nødvendig å gå 
inn i rom som inneholder helsefarlige gasser, som har for lavt oksygeninnhold, 
eller der det er fare for eksplosjon, skal det ikke utføres arbeid utover det 
som er nødvendig. Det skal ikke utføres arbeid som kan forårsake brann eller 
eksplosjon. Verktøy og redskap skal være av ikke gnistdannende materiale. 
Det skal i tilfelle brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel, og livline med 
løftesele. Dersom det ikke er fare for eksplosive gasser eller for lavt oksygen- 
innhold, kan det benyttes annet åndedrettsvern som gir tilfredsstillende 
beskyttelse mot de aktuelle helsefarlige gassene.  
Arbeidssted skal ha varselskilt med forbud mot røyking og bruk av åpen ild. 

Forskrifter for arbeid ved avløpsanlegg 



Kap. 4 Vernetiltak (forts.) 

§ 16 Sikkerhetsvakt. 

Ved arbeid der det kan være fare for drukning, fall, oksygenmangel i luften, 
farlige gasskonsentrasjoner, som nevnt i § 15, eller fare for liv eller helse 
skal minst en person tillegges oppgaver som sikkerhetsvakt. 
Sikkerhetsvakt skal ha nødvendige hjelpemidler og verne- og førstehjelps- 
utstyr til rådighet. 

Kap. 7 Helseundersøkelse og vaksinasjon. 

§ 24 Helseundersøkelse. 

Alle arbeidstakere som kan bli eksponert for giftige eller helseskadelige stoffer 
( herunder biologiske faktorer ), skal tilbys helseundersøkelse ved ansettelse 
og deretter med regelmessige mellomrom. 

§ 25 Vaksinasjon. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon mot der eller 
de biologiske faktorer de kan bli eksponert for dersom sikker og effektiv  
vaksine foreligger. Arbeidstakerne skal informeres om fordeler og ulemper 
ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke alle utgiftene ved vaksinasjon. 

Forskrifter for arbeid ved avløpsanlegg 



Arbeidsmiljø forts. 

 Hva innebærer så internkontroll? 

Si hva du skal gjøre 

Gjør det du sa du skulle 

Sjekk at du har gjort som du sa 

Sørg for at det dokumenteres 



• Personlig Verneutstyr: 

•  Hjelm 

•  Arbeidsklær 

•  Ulike hansker 

•  Vernesko/støvler 

•  Hørselvern 

•  Vernebriller 

• Gassmåler 

•  Lommelykt (ikke til Ex) 



• Personlig Verneutstyr: 

• Gassmaske (hel m/filter) 

• Førstehjelpsutstyr 

• Fallsikringsutstyr 

• Evt. bjelkeklype 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-cUWTuqp1EjQaM&tbnid=0eAXzHn-dgjI2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aeo.no%2Fnode%2F349453&ei=enHGU5yDEoaGywOX04HIAQ&bvm=bv.71126742,d.bGQ&psig=AFQjCNGiP_SfqlomUwCMFPWSB-2EEFRcuA&ust=1405600388258945
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Personlig verneutstyr 
 

Det er viktig å sørge for: 

 

• Kontroll/sjekk av funksjon 

• Kalibrering 

• Oversikt/hvem har hva? 

 

• Hva er det aller viktigste med personlig verneutstyr? 

• Det er å BRUKE det! 

• I bilen, garderoben, hjemme eller lignende gjør det ingen nytte 

 



Personlig verneutstyr 
 

Husk at: 

 

Det er du som må sørge for at du bruker verneutstyret 

 

Det er bare du som kan ta ansvar for egen sikkerhet 

 

En evt. ulykke går først og fremst ut over deg selv 

 

Det beste ”verneutstyret” er å bruke hue! 

 

 



Arbeide  i pumpestasjon 
(over bakkenivå) 

 

• Kan ettersyn utføres av bare 1 mann? 

 

• JA, forutsatt bruk av verne-/fallsikringsutstyr og at det er foretatt en 

risikoanalyse 

 

• NB! Å gå ned under toppdekke er IKKE lov uten sikkerhetsvakt oppe 

på toppdekke 



Hydrogensulfid   

-  I stillestående vann og slamansamlinger kan bl. a. gassen hydrogensulfid dannes 

-  Hydrogensulfid er en fargeløs gass som er noe tyngre enn luft, og som i lave 

    konsentrasjoner har en typisk lukt av råtne egg. I høye konsentrasjoner vil gassen 

    lamme luktesansen, slik at den ikke lenger kan luktes. 

-   Hydrogensulfid er en giftig gass. 

-   I lave konsentrasjoner  virker gassen irriterende på slimhinnene i luftveier og øyne. 

    Gassen kan også i lave konsentrasjoner gi allmennsymptomer som trøtthet, 

uvelhet 

    og hodepine       

-   I høyere konsentrasjoner har den sterk akutt giftvirkning, med symptomer som 

    hodepine, kvalme, svimmelhet og brekninger. 

-   Ved ekstra høye konsentrasjoner vil en kunne få pustebesvær, lungeødem og 

    eventuelt respirasjonslammelse, og i verste fall utvikling mot bevisstløshet og død. 

  



Skadevirkninger av hydrogensulfid 
             ( akutte virkninger på mennesket ) 

Konsentrasjoner av     

Hydrogensulfid i ppm Symptomer 

0,0005 – 0,15 Laveste nivå der en kjenner lukt 

5 - Begynnende øyeirritasjon 

20 - Økende øyeirritasjon, irritasjon av luftveier 

Begynnende allmennsymptomer som : 

Trøtthet, hodepine, kvalme, svimmelhet og psykiske 

Symptomer 

 
50 - Alvorlige øyeskader 

Økende generelle symptomer 

100 - Svekket, etter hvert lammet luktesans 

Gjentatte eksponeringer kan gi varige skader på hjernen 

200 - 
Fare for lungeødem ( vann i lungene ). Kan bli livsfarlig 

300 - Livsfarlig, lungeødem 

500 - Først økt, så nedsatt pustefrekvens. Etter hvert lammelse 

av pusten, øg død 

   1000 - Øyeblikkelig besvimelse. Død etter kort tid på grunn av 

Lammelse av pusten 



Arbeide  i pumpestasjon 
(over bakkenivå) 

• Gassmåling utføres. 

• Funksjon på friskluftanlegg sjekkes. 



Arbeide med 

pumpe(r)/rør/ventiler 

• Ved arbeide som kun omfatter den ene pumpa eller utstyr i forbindelse 

med denne, er det meget viktig å kontrollere at det er riktig pumpe som 

er avslått før arbeidet påbegynnes! Den aktuelle styring må merkes 

med fareskilt for å unngå utilsiktet start 

Har du lov til å ta ut sikringen? 



Arbeide nede i pumpestasjon 
(under bakkenivå) 

• Før noen går ned i pumpestasjon (dvs. under bakkenivå) skal følgende 

måles: 

• Mengde Hydrogensulfid 

• Mengde eksplosive gasser (Metan) 

• Mengde oksygen 

 



Arbeide nede i pumpestasjon 
(under bakkenivå) 

• Indikeres det gassmengde over faregrense eller for lite oksygen skal 

ingen gå ned før det er foretatt tiltak som har senket gassnivået under 

faregrensen og/eller økt oksygenmengden over minimum! 

• Primært skal dette gjøres med ekstern tilførsel av friskluft ved hjelp av 

vifte.  



Arbeide nede i pumpestasjon 
(under bakkenivå) 

• Unntaksvis kan det gjøres ved hjelp av bærbart friskluftutstyr 

(forutsetter godkjennelse fra lege for bruk av pusteutstyr). 

 



Arbeide nede i pumpestasjon 
(under bakkenivå) 

• Det skal alltid stå  en sikkerhetsvakt oppe på toppdekke. Denne 

personen skal ha tilgang på nødvendig sikkerhetsutstyr 

• I tillegg skal den som går ned ha på seg: 

• gassmåler 

• fluktapparat 

• sele 

• hjelm 



Bruk av fluktutstyr 

• Ved evt.gassalarm under arbeide under bakkenivå skal fluktutstyret tas 

på for deretter omgående å gå ut. 



Ved ulykke 

Hva nå? 
Med sele går det greit å 

heise opp en person 



Også sikkerhetsvakt 

skal ha varme arbeider 

sikkerhetssertifikat. 





Løfteinnretninger 
Skal ha årlig kontroll av autorisert personell. 

Utstyr levert før 1/1-1995 skal i tillegg  prøveløftes med 50% 

overvekt hvert 4. år. 

Godkjent utstyr merkes med farve. I tillegg ifylles et kontrollskjema. 



Arbeidsmiljø forts. 

 Hva påvirker dette? 

Overbygg 

Pumpe-/hjultype 

Oppstillingsmåte? 

Tilleggsutstyr 

Antall uforutsette driftsstopp 

Mengden manuelt ettersyn 



Xylem produkter for bedre HMS 



WITHIN WASTEWATER PUMPING 

http://www.flygt.com/en-us/Pumping/Experior/Hydraulics/Pages/Hydraulics.aspx
http://www.flygt.com/en-us/Pumping/Experior/Motors/Pages/Motors.aspx
http://www.flygt.com/en-us/Pumping/Experior/Intelligence/Pages/Intelligence-SmartRun.aspx




N-hjulet 

Flying N 



 
LSPM (Line Started Permanent Magnet) motorer 
IE3 virkningsgrad 

MOTOR 



SmartRun™ SRC311 
Forprogrammert  
Frekvensstyrt  
Avløpspumpestyring 

Rengjøringsfunksjoner 
1. Slurpefunksjon hver 12 syklus, kan slås av, trenger ikke APF 
2. Varierende startnivå = setpunkt eller inntil 20 cm under 
3. Alle pumpesykluser starter med max frekvens for rens av 

rør 
4. Automatisk rensesekvens for pumpehjul, 5 reverseringer 



Flygt TOP sumpbunn 



VOGN 

 

Ny utførelse for tørrstilt liggendepumpe: FLYGT NZ 



Takk for oppmerksomheten! 


