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Risikoanalyse

Risikovurdering
1. Arbeidsmiljø
Løpenr. Arbeidsoppgave

Risikobeskrivelse

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

1

Hogst-Tynning

Vinsjing/traktor fare
for velt

2

2

4

her kan det ved feil
bruk være fare for at
traktor velter.

2

Hogst- tynning

Tømmervogn. Her er
det risiko for velt ved
feil bruk av kran og
størrelse på traktor.

2

2

4

Det er da fare for å
komme i klem og få
slag fra tre.

Løpenr. Arbeidsoppgave

Risikobeskrivelse

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

1

Bruk av motorsag

Motorsag. Det er fare
for kuttskader

2

3

6

Det er ved bruk av
motorsag stor fare for
kuttskader som kan gi
store konsekvenser

2

Motorsag

Motorsag - ergonomi/
grep

1

2

2

Ved feil bruk og
overbelastning er det
lett å få
belastningsskader.

3

Vinsjing/traktor

Vinsjing med traktor.
Det er fare forbundet
med wire og krok.

3

3

9

Det er fare forbundet
med wire og krok.
Kan hekte seg fast i
klær.

4

Vinsjing/traktor

Vinsjing/traktor vinkler

-

-

-

Ved spisse vinkler er
det større fare for
uhell. Traktor kan velte

5

Felling av tre

Felling. Fare for
klemfare og
kuttskader samt slag

2

3

6

Det er stor fare for
klemskader, kutt og
slag.

6

Kvisting av tre

Kvisting. Tre kan rulle.
Fare for klem, kutt og
slag

2

2

4

ved kvisting avtre kan
treet rulle - klemfare.
Fare for kutt pga
motorsag

Løpenr. Arbeidsoppgave

Risikobeskrivelse

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

1

Motorsag - skade på
hørsel

2

2. Fysiske belastninger

3. Støy
Bruk av motorsag

2/8

2

4

Ved bruk av motorsag
kan det oppstå skade
på hørsel.

Risikobilde
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Handlingsplan
1. Arbeidsmiljø
Løpenr. Risikobeskrivelse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Tidsfrist

1

Vinsjing/traktor fare
for velt

Unngå uhell

Her må det rukes
fjernkontroll, utstyret
må være i god
teknisk tilstand.
Holde lavt
tyngdepunkt, bruke
sikkerhetsbelte.
Feste til utstyr på
utsiden av hytta.

M-B.E

23.10.2018

1

Vinsjing/traktor fare
for velt

Unngå uhell

Vi informerer de
ansatte om hav de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

1

Vinsjing/traktor fare
for velt

Unngå uhell

Informasjon på kurs
og fellesmøter med
aktuelt tema for
oppgaven.

M-B.E

31.12.2019

2

Tømmervogn. Her er
det risiko for velt ved
feil bruk av kran og
størrelse på traktor.

Unngå uhell/skade

Lasten må sikres.
Bruke kjettinger.
Tilpasse spaker.
Bruke hjelm.
Vendbart sete i
traktor. Godt
vedlikehold og vask.
God opplæring er
en selvfølge.

M-B.E

29.11.2018

2

Tømmervogn. Her er
det risiko for velt ved
feil bruk av kran og
størrelse på traktor.

Unngå uhell/skade

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

2

Tømmervogn. Her er
det risiko for velt ved
feil bruk av kran og
størrelse på traktor.

Unngå uhell/skade

Informasjon ved kurs
og fellesmøter med
aktuelt tema for
oppgaven.

Løpenr. Risikobeskrivelse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Tidsfrist

1

Unngå skader

Det er viktig å bruke
verneutstyr. Både

M-B.E

29.11.2018

31.12.2019

2. Fysiske belastninger
Motorsag. Det er
fare for kuttskader
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2. Fysiske belastninger
Løpenr. Risikobeskrivelse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Tidsfrist

klær og hjelm er
viktig og må være
tilpasset den
enkelte.
1

Motorsag. Det er
fare for kuttskader

Unngå skader

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

1

Motorsag. Det er
fare for kuttskader

Unngå skader

Informasjon ved kurs
og fellesmøter med
aktuelt tema for
arbeidsoppgaven.

M-B.E

31.12.2019

2

Motorsag ergonomi/grep

Unngå skade/
overbelastning

Viktig å få god
opplæring i
arbeidsteknikker.
Hogstkurs.
vedlikehold og stell
av saga.

M-B.E

29.11.2018

2

Motorsag ergonomi/grep

Unngå skade/
overbelastning

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

2

Motorsag ergonomi/grep

Unngå skade/
overbelastning

Informasjon ved kurs
og fellesmøter med
aktuelt tema for
arbeidsoppgaven.

M-B.E

31.12.2019

3

Vinsjing med traktor.
Det er fare
forbundet med wire
og krok.

Unngå skade

Kontrollere at
utstyret er i orden.
Ha gitter på traktor.
Fjernkontroll til vinsj.
Sikker avstand.

M-B.E

29.11.2018

3

Vinsjing med traktor.
Det er fare
forbundet med wire
og krok.

Unngå skade

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

3

Vinsjing med traktor.
Det er fare
forbundet med wire
og krok.

Unngå skade

Informasjon ved
fellesmøter og kurs
med aktuelt tema

M-B.E

31.12.2019
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2. Fysiske belastninger
Løpenr. Risikobeskrivelse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Tidsfrist

4

Vinsjing/traktor vinkler

Unngå uhell/skade

Vinsje i rette vinkler.
Kurs og erfaring

M-B.E

29.11.2018

4

Vinsjing/traktor vinkler

Unngå uhell/skade

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2019

4

Vinsjing/traktor vinkler

Unngå uhell/skade

Informasjon ved
fellesmøter og kurs
med aktuelt tema.

M-B.E

31.12.2019

5

Felling. Fare for
klemfare og
kuttskader samt slag

Unngå skade

Riktig verneutstyr er
viktig. Viktig med
kurs i hogst/felling.
pass på vindretning.
Bruk fellespett og
kiler.
Lag brytekant. Sørg
for sikring om
nødvendig. Se opp
for høyspentledning.
Vær obs på råtne
topper. Ha sikker
avstand,
rømningsvei.

M-B.E

29.11.2018

5

Felling. Fare for
klemfare og
kuttskader samt slag

Unngå skade

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

5

Felling. Fare for
klemfare og
kuttskader samt slag

Unngå skade

Informasjon ved
fellesmøter og kurs
med aktuelt innhold
i forhold til
arbeidsoppgaven.

M-B.E

31.12.2019

6

Kvisting. Tre kan
rulle. Fare for klem,
kutt og slag

Unngå uhell/skade

Riktig verneutstyr.
M-B.E
Husk riktig
arbeidsstilling. Rett
arbeidsteknikk.
Skarp sag. Stå på rett
side av treet pga fare
for rulling. rett sag i
forhold til tyngde og
effekt. Kurs om
teknikker.

29.11.2018

6

Kvisting. Tre kan
rulle. Fare for klem,
kutt og slag

Unngå uhell/skade

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette

31.12.2018
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M-B.E

2. Fysiske belastninger
Løpenr. Risikobeskrivelse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Tidsfrist

M-B.E

31.12.2019

gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.
6

Kvisting. Tre kan
rulle. Fare for klem,
kutt og slag

Unngå uhell/skade

6

Kvisting. Tre kan
rulle. Fare for klem,
kutt og slag

Unngå uhell/skade

Informasjon ved
fellesmøter og kurs

23.10.2018

3. Støy
Løpenr. Risikobeskrivelse

Mål

Tiltak

Ansvarlig

Tidsfrist

1

Motorsag - skade på
hørsel

Unngå hørselsskade

Vi anbefaler alle våre
ansatte å bruke
hørselvern. Samt
bruke miljøbensin.

M-B.E

29.11.2018

1

Motorsag - skade på
hørsel

Unngå hørselsskade

Vi informerer de
ansatte om hva de
selv kan gjøre for å
unngå skade. Dette
gjør vi ved å sende
ut infosskriv,
risikoanalyser og
HMS bok.

M-B.E

31.12.2018

1

Motorsag - skade på
hørsel

Unngå hørselsskade

Informasjon på kurs
og fellesmøter med
aktuelt tema for
arbeidsoppgaven.

M-B.E

31.12.2019
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