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Fallulykker og gjenstander som faller er en av de største 
sikkerhetsutfordringene for betongelementmontøren. 

Du kan forebygge og redusere risikoen ved:

n God planlegging, tenk langt frem.

n Vurder alternativer som kan øke sikkerhetsnivået.

n Involver alle i planleggingen av arbeidsoperasjonen, hva hvis…

n Fokuser på atferd både for deg selv og dine arbeidskamerater.

n Riktig opplæring, bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr.

n Sikre arbeidsutstyr og verktøy mot fall, eller sikre at ingen 

 befinner seg der utstyret vil falle.

n Vær uthvilt og fokusert når du møter arbeidsdagen.

n Ta vare på de med minst erfaring.

n Ha respekt for farene i det miljøet du er i.



 1. Sørg for trygg innfesting av fallblokk og forbindelsesline!



2. Kameratsjekk lønner seg!



3. Sørg for sikker understøtting!



4. En sikker arbeidsplattform er en god arbeidsplattform!



5. Vær nøye med sikker innfesting av stag!



6. Bry deg! Andres sikkerhet er din sikkerhet.



7. Små tiltak kan gi stor sikkerhetsgevinst!



8. Ikke utsett deg for klemfare!



9.  Arbeider på alle plan i et råbygg skal ikke forekomme!



10.  Anhuker skal utføre oppgavene sine sikkert og riktig!



11. Det er nulltoleranse for rusmidler på en byggeplass.



12. Bruk uskadde og godkjente løfteredskaper.



Notater :



De fem aktørene nedenfor står samlet bak prosjektet Visualisering av god 
HMS. Prosjektet er støttet av Fondet for regionale verneombud. 
Et resultat av prosjektarbeidet er gratis nedlastbare illustrasjoner for alle 
deler av byggebransjen.

Gå til nettstedet:  www.byggarbeidsmiljo.no

Denne folderen er utviklet i et samarbeid mellom Betongelement foreningen og 
Byggenæringens Landsforening, montasjebedrifter og betongelement-
leverandører. Den er ment til bruk for betongelementmontører og andre som har 
oppgaver på en byggeplass.
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Byggenæringens 
Landsforening

www.bnl.no

Maskinentreprenørenes 
Forbund

www.mef.no

Norsk Arbeidsmandsforbund
arbeidsmandsforbundet.no

www.fellesforbundet.no

www.arbeidstilsynet.no


