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Formål Prosedyren skal sikre at ingen blir utsatt for helseskadelige stoffer under 
miljøkartlegging, og at helse- og miljøfarlige stoffer ikke spres som et resultat av 
kartleggingen. 
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Henvisninger SJA-analyse for miljøkartlegging 

Rutine for varsling av fri asbest 

Forskrift om utførelse av arbeid 

Hjelpemidler 

 

 

 
Gjennomføring   
 
Før feltarbeidet bør du innhente tegninger og annen informasjon fra byggherre. 
En miljøkartlegging bør helst foretas av to personer – den som skal skrive rapporten, og den som 

skal foreta sidemannskontroll.  Kontrolløren har bedre forutsetning for å gjøre sin jobb hvis 
vedkommende har sett bygget. 

Ta først en gjennomgang av bygget, gjerne sammen med vaktmester eller annet driftspersonell.  
Dette gir et overblikk over situasjonen i bygget, og gir grunnlag for planlegging av selve 
kartleggingsarbeidet, prøvetaking og annet.  Gjennomfør en sikker jobb analyse, eller revider 
gjeldende SJA-analyse. 

Deretter starter selv kartleggingen.  Hvis kartleggingsobjektet er en ordinær byggeplass, må du 
kontakte anleggsledelsen, slik at du blir registrert på byggeplassen. 

Hvis det er to personer, kan den ene konsentrere seg om å observere og den andre notere.  Nå 
bestemmes det også hvor man skal ta prøver og hvor det skal gjøres såkalte «destruktive 
inngrep», dvs banke seg gjennom vegger osv for å se etter skjulte forekomster.  Prøver som kan 
tas uten verneutstyr kan gjennomføres med en gang, mens prøvetaking som forutsetter 
verneutstyr tas senere. 

Avklar med kunde at alle rom er tilgjengelige under feltarbeidet.  Sjekk også at byggherre stiller med 
gardintrapp eller stiger dersom dette er nødvendig.  Notér hvilke rom som var låst og utilgjengelig 
for miljøkartleggingen. 

Hvis du arbeider alene, vil det være lurt å varsle en kollega på kontoret når du går inn i en kjeller 
uten mobildekning.  Hvis du skader deg i et område uten mobildekning, og ingen vet hvor du er, 
kan du være ille ute. 

Hvis du lukter muggsopp eller «potetkjeller», er det muggsoppsoprer i luften.  Ta på deg vernemaske 
og beskytt deg. 

I siste fase gjennomføres destruktive inngrep og asbest/PCB-prøvetaking – med nødvendig 
verneutstyr.  Ved å jobbe på denne måten vil du begrense tiden verneutstyr er påkrevd. 

Husk også å rydde opp etter deg, og forsegle alle prøvesteder. 
Dersom du finner forekomster av fri asbest, hvor asbeststøv kan ha spredd seg, må du skriftlig 

varsle byggherre og/eller bruker av bygget, slik at nødvendig avstengning av rom kan skje – inntil 
rommene er sanert for støv.  Bruk rutine for varsling av asbest. 
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Verneutstyr 
 

 

Arbeidshansker skal benyttes dersom det kan oppstå hudkontakt med farlige 
stoffer, eller det er fare for fysisk skade. Beskyttelse mot kjemisk påvirkning 
krever spesielle hansker. 

 

Masker for gass og støv benyttes dersom luften inneholder helsefarlig støv, 
sopp eller gasser, og skal være typegodkjent. 
 

 

Gassmåler skal være tilgjengelig dersom det kan være fare for eksponering for 
helseskadelige gasser. Gassmåler finnes hos VA-gruppa og på seksjon VVS. 

 

Førstehjelpsutstyr skal tas med ut i felt. Dette skal følge med i firmabilen. 

 
Følgende utstyr kan være nødvendig hvis området er definert som byggeplass.  

Følg byggeplassens regler. 

 

Hjelm skal benyttes ved operasjoner som kan føre til slag i hoderegionen og 
ellers hvor dette er påkrevet. Hjelmer har begrenset levetid, og skal skiftes ut 
ca. hvert tredje-femte år iht. produsent. Se datostemplingens anvisning. 

 

Vernesko skal alltid brukes på byggeplass.  Ved miljøkartlegging kan det være 
fornuftig at skoene også har spikerbeskyttelse i sålen. 

 

Refleksvest, skal alltid brukes på byggeplass/feltarbeid, helst etter 
synlighetsnormen EN 471 klasse 3.  Vest/jakke bør ha firmalogo for generell 
markedsføring. 
 

 

Hørselvern skal benyttes når arbeidstaker utsettes for lydnivå> 80 dB (A) eller 
hvor det forekommer toppverdi av lydnivå høyere enn 130 dC (C) Peak. 
Arbeidstaker bør generelt beskytte seg mot støy som oppfattes som 
sjenerende. 
 

 

Vernebriller skal benyttes ved fare for stein-, væske- eller kjemikaliesprut, 
eller skadelig gasspåvirkning. 
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Prøvetaking generelt 
 
Prøvetaking av materialer skal foregå i et rolig og behersket tempo, slik at asbeststøv eller 
miljøfarlige stoffer ikke spres på unødvendig måte. 
Ved prøvetaking av maling på vegg, kan det være en ide å feste posen med tape under 

prøvetakingsstedet, slik at malingen faller rett ned i posen.  Et annet alternativ er å legge 
aluminiumsfolie på gulvet under prøvestedet slik at malingen faller på aluminiumsfolien og ikke 
rett på gulvet. 

 
 
Prøvetaking av asbest 
 
Asbest finnes oftest i form av eternit eller asbest-fliser.  Men det kan også være løs asbest på 
rørbend, avflising av materialer, eller f.eks. flislim.  Asbest har vært brukt i utrolig mange 
sammenhenger. 
Det er viktig å beskytte seg, men vel beskyttelse etter en kvalifisert vurdering.  Intakt eternit er ikke 
noe farlig, så du behøver ikke maske for å kartlegge dette.  Men løse asbestfibre kan spres i luften 
ved prøvetaking. Det er derfor viktig å beskytte seg selv når man tar prøve, rydde opp på stedet og 
forsegle prøvestedet. Det er nødvendig med maske og engangs heldekkende drakt ved prøvetaking 
av asbest i pulverform.  DU må vurdere om det er behov for helmaske, eller om du klarer deg med 
halvmaske. Helmaske vil f.eks. være nødvendig hvis du må stå rett under prøvestedet.  Du kan 
bruke en stor ziplock-pose og la prøvematerialet falle rett ned i posen. 
 
Nødvendig utstyr for prøvetaking av asbest: 
 

• Maske (hel eller halv) 

• Engangsdrakt 

• Sko-overtrekk 

• Engangshansker 

• Våtservietter 

• Asbest-tape 

• Dobbel zip-lock pose 
 

Ta prøven og pakk den ned i dobbel pose med zip-lås. 
Forsegle prøvetakingspunktet med tape, og spray gjerne tapen med lim fra sprayboks i tillegg, da 
tape har en tendens til å løsne. 
Rensk området rundt for asbeststøv. Bruk f.eks. engangs våtserviett. 
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Prøvetaking av PCB og andre flyktige helse og miljøfarlige stoffer: 
 
PCB er et stoff som man må beskytte seg mot i direkte kontakt. Man må derfor sørge for gode 
hansker når man tar prøver av antatt PCB-holdig materiale. Dette gjelder spesielt når huden kommer 
i direkte kontakt med stoff som kan inneholde betydelig mengde PCB (fugemasser, isolerglasslim 
osv).  Hansker som beskytter mot PCB heter «Viton». 
Unngå arbeid som fører til at antatt PCB-holdig materiale blir varmet opp, da dette fører til at PCB 
fordamper.  Det finnes ikke noe filter som kan garantere at PCB ikke kommer ned i lungene dine. 
 
Nødvendig utstyr for prøvetaking av PCB: 

• Viton-hansker 

• Brytebladkniv 

• Aluminiumsfolie 

• Ziplock-pose 

• Aceton til rengjøring av utstyr 
 
Ta prøve og pakk den i aluminiumsfolie, før den legges i zip-lock pose. 
Bytt blad på bryteblad-kniven mellom hver prøvetaking, eller vask knivbladet med aceton (for å 
hindre kryss-kontaminering). 

 
Branntomter: 
 
Tekst! 

 
Generelle HMS-råd 
Maske 
 
Til prøvetaking av asbest holder det med asbestfilter og forfilter på maska. Hvis du har både 
asbestfilter og løsemiddelfilter vil du være bedre beskyttet mot kjemiske stoffer som du kan bli utsatt 
for under prøvetaking. (Ikke alle masketyper tillater bruk av flere filtre samtidig). 

 
Beskyttelsesdrakt/ hansker m.m. 
 
Ta på engangsdrakt, maske med filter, hansker og overtrekk på sko slik at man er mest mulig 
tildekket med engangsdrakt.  Praktiser «takstein»-prinsippet på bekledningen, dvs at hetten skal 
utenpå masken, buksebenene utenpå overtrekksokkene.  Dette sikrer at støv ikke blir fanget opp og 
havner nedi sokkene – dette er spesielt viktig ved asbestprøvetaking. 
Engangsdraken må være godkjent for asbestbruk, dvs at det skal være limforsegling på glidelåsen. 
Vreng engangsdrakt forsiktig av deg etter bruk, slik at evt asbestfibre på drakten ikke spres. Bør 
pakkes i tett pose før det kastes i restavfall. 
 
Rengjøring og opprydding 
 
Bruk engangskluter/servietter til å tørke opp støv som har oppstått under prøvetakingen og 
hulltakingen. 
Blås rent alt utstyret for asbest-støv med trykkluft (utstyr som hodelykt, kamera, verktøy osv). Gjør 
dette utendørs, og still deg slik at vinddraget er fra deg og mot utstyret.  Rengjør kniver og annet 
med aceton. 
Gassmasker vaskes i rennende vann (etter at filtre er tatt av).  Hvis du ikke har tilgang på rennende 
vann på kartleggingsstedet, må du pakke maskene i en tett plastpose og rengjøre den senere. 
NB – viktig å ikke få asbeststøv i bilen. 

 


