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Sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Bane NOR - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Denne instruksen er forankret i STY-601050 sikkert arbeid i og ved Bane NOR sin infrastruktur – 
Prosedyre. 

Instruksen skal sikre at arbeid i høyden gjennomføres på en trygg og sikker måte, - og i henhold til lover 
og forskrifter. 

Denne instruks gjelder for: 

Alt arbeid i høyden over 2 meter hvor det ikke kan bruke kollektive vernetiltak. 

Alt personale som kommer inn under denne instruks skal gjennomføre obligatorisk grunnopplæring i 
fallsikring og/ eller tilkomstteknikk. 

 

2. Beskrivelse 

2.1. Definisjon 

Med arbeid i høyden i denne instruks menes: Alt arbeid over 2 meter der man ikke har mulighet til å 
etablere kollektive vernetiltak, men må benytte personlig verneutstyr for å sikre seg mot utilsiktet fall og 
utglidning. Det skal vurderes bruk av utstyr ved lavere høyder når forholdene tilsier det. Vurderingen 
gjøres i form av en SJA. 

Fallsikring: Bruk av personlig verneutstyr for å fange opp/ hindre eventuelle fall. 

Tilkomstteknikk: Bruk av taubaserte metoder for å gi tilkomst til ett arbeidssted. Krever spesifikk 
opplæring utover grunnopplæring i fallsikring.   

Personlig verneutstyr: Utstyr for personlig sikring. Utstyret kan enten oppbevares av enkeltpersoner, 

inngå i et felles utstyrssett på lokasjonen eller tilgjengelig i bil eller på arbeidsmaskin. 

Kollektiv fallsikring: Innretninger som beskytter flere personer mot fall til lavere nivå. 

Eksempler kan være: 

 Stillas 

 Rekkverk 

 Lift 

 

2.2. Ansvar og myndighet 

 

Personalansvarlig leder skal sikre at denne instruksen med vedlegg er tilgjengelig og blir overholdt, og 
skal sikre at nødvendig personale har gjennomført godkjent grunnopplæring i bruk av utstyret, og at 
utstyret til enhver tid er godkjent og kontrollert.  

Arbeidsleder (nærmeste leder i linja) skal sikre at utstyret blir tatt i bruk i henhold til denne instruks og 
metodesett.  

Bruker skal overholde kravene gitt i denne instruks med tilhørende metodesett. 
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2.3.  Opplæring 

 

Det er ikke tillatt å utføre arbeid i høyden uten å ha gjennomført godkjent grunnopplæring. 

Leder har ansvar for at alle kurs skal gjennomføres i henhold til metodesett med godkjent instruktør, som 
Bane NOR har rammeavtale med.  

Etter gjennomført kurs utstedes et kursbevis som gir adgang til å benytte fallsikringsutstyr i Bane NOR.  

 

Personal på Hamar registrerer kompetansen i Agresso med følgende kurskoder: 

 Kode 1942 Signal 

 kode 1943 Tilstandskontrollører 

 kode 1944 Elkraft 

 kode 1946 Tele Drift 

 kode 1947  Fjellrenskelag 

 kode 1948 Linjen 

 kode 1929 Verkstedpersonalet/Roger 1000. 

 

2.4. Opplæring i fallsikring 

 

Alle som benytter fallsikringsutstyr, skal ha gjennomført 15 timers grunnopplæring i fallsikring. 
Opplæringen skal være dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om 
oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. 

 

2.4.1. Opplæring i tilkomstteknikk 

 

Alle som benytter tilkomstteknikk, skal ha gjennomført 15 timers opplæring i tilkomstteknikk. 
Opplæringen skal være dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om 
oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. 

 

2.4.2. Vedlikehold av kompetanse 

 

Alle som arbeider i høyden, skal vedlikeholde sin kompetanse. Dette gjøres ved å dokumentere at de 
årlig har praktisert bruk av utstyret, og trent på redning/ nedfiring av skadet person.  

Det anbefales minimum to øvelser i året.  

Hvis leder mener det er behov for det så kan instruktør bestilles fra den som Bane NOR har 
rammeavtale med til å bistå ved egentrening. 
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Treningen må dokumenteres og oppdateres i Agresso. Kompetansen må være oppdatert for å kunne 
utføre arbeid i høyden.  

 

2.4.3. Spesielt for vedlikehold av kompetansen innen tilkomstteknikk. 

I tillegg til egentrening som er beskrevet over skal personell som utøver tilkomstteknikk hvert 3 år 
gjennomføre repetisjonskurs med instruktør.   

2.5. Risikovurdering 

 

Leder må gjøre en risikovurdering av hvor mye og hva slags utstyr de har behov for, og hvem som skal 
ha opplæring i avdelingen. 

Det skal foreligge en risikovurdering for denne type arbeid, og rett i forkant av arbeid i høyden skal det 
gjennomføres en sikker jobb analyse. Vurderingen skal også avklare om det må brukes fallsikringsutstyr 
ved arbeid i skråninger eller på kanten av skråninger. Vurderingene skal resultere i en plan for 
gjennomføring av arbeidet og en plan for redning ved uhell. Ved arbeid på revisjonsvogn skal komplett 
utstyr for nedfiring være tilgjengelig i kurven. 

2.6. Innkjøp og kontroll av utstyr 

 

Alt innkjøp av fallsikringsutstyr i Bane NOR skal gjøres gjennom den som Bane NOR til enhver tid har 
rammeavtale med. Utstyret skal kontrolleres minimum hver 12 måned av en kompetent person, som har 
fått nødvendig opplæring.  Bruker skal sjekke utstyret før og etter bruk. Kontroll av utstyr skal registreres 
i Agresso.  

2.7. Rapportering, dokumentasjon, arkivering 

 

 Rapportering og oppfølging av avvik skal skje i Synergi 

 Personalansvarlig leder skal sørge for at: 

 Kompetansen til personale med godkjenning i bruk av fallsikringsutstyr eller utstyr for                
tilkomstteknikk i Bane NOR registreres i Agresso kompetanse. 

 Årlig periodisk kontroll av fallsikringsutstyr skal gjennomføres av kompetent person, og leder skal 
registrere det i Agresso. 

 
 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

011 09.12.2019   

 


