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Sjekkliste – sikkerhetsforberedelser 

(utføres av Innsatsleder, oljevernleder, 

lagleder) 

Status Kommentarer 

Prosedyrer/sjekklister for aktiviteten er 
kjent  

Arbeidsprosedyrer og 
sjekklister gjennomgått 

Opplært personell (HMS, arbeidsutstyr) 
 
   

Opplæring i bruk av utstyr, 
verneutstyr, HMS-rutiner og 
instrukser 

Godkjent verneutstyr tilgjengelig og klar til 

bruk 

  

Arbeidsmetode, særlige forhold for bruk 

av tilleggsverneutstyr (eks. barkblåsing) 

 Bark – Bruk særskilt 

verneutstyr  

Beredskapstiltak ved uhell/brann  Båt, lokal helsetjeneste, 

førstehjelpsutstyr, brannvern 

utstyr 

Kjemikalier godkjent og merket. HMS 

Datablad lest og tilgjengelig 

  

Kontroll av løfteutstyr utført?  Sertifisert og godkjent. 

Sambandsplan og sambandutstyr på 

plass? 

 VHF/UHF, mobil telefon, 

satellitt telefon 

Er det foretatt risikovurderinger?   

Er det foretatt SJA?   

Har personell gjennomgått 

sikkerhetsorientering? 

  

Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig?   

Bør område(r) sperres av?   

   

   

   

   

   

 

Hva er risikovurdering? 
 
Ingen skal utsettes for unødige risiko, personellsikkerhet 

kommer foran miljøhensyn i enhver situasjon. 

 

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang 

av hva som kan forårsake skade/uhell på mennesker, skade 

på miljøet eller skader på materiell/utstyr, slik at en kan 

vurdere om en har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om 

en bør gjøre mer for å forebygge.  

 

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal 

kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren 

som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.  

 

En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. 

Omfanget av en kartlegging vil variere med størrelsen på 

arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. 

 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 

 

Hva kan gå galt?  

Hva kan vi gjøre for å hindre dette?  

Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom 

det skjer?  

 

Vi har i skjemaet fylt ut et eksempel på faremomenter som 

kan være gjenstand for risikovurdering. Bruk den gjerne 

som utgangspunkt for din egen risikovurdering, men husk 

at dette ikke er en komplett liste. 
 



 

 

Risikovurdering                    Nr: Dato: 

Navn: Org: Signatur: 

Arbeidslag: Fartøy/arbeidsområde: 

 
Arbeidsbeskrivelse:   

Utstyr:    

Sikker Jobb Analyse gjennomført?    Nei Ja SJA NR: 

ARBEIDSSITUASJON/FAREMOMENT 
 

HVA KAN GÅ GALT? 
 

HVA KAN VI GJØRE FOR Å UNNGÅ 
DETTE? 

HVA KAN GJØRES FOR Å REDUSERE 
KONSEKVENSEN DERSOM NOE SKJER? 

 
Vær og temperatur   

 

 
Utsatt for høye bølger / sterk vind   

 

Bratt terreng   

 

 
Glatt underlag, is/snø/olje   

 

 
Ukjent terreng   

 

 
Mørke / dårlig sikt   

 

 
Eksplosjonsfare   

 

 
Beredskapstiltak ved uhell/brann    

 

Arbeid med kjemikalier/ oljens  
egenskaper   

 

 
Manuelt arbeid / tunge løft   

 

Farlige forhold ved entring og bruk av 
båt   

 

 
Barkblåsing   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

   
 

 


