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FORORD

Forbygningsavdelingen tar seg av undersøkelser, planlegging og
gjennomføring av forbyggings-, senkings- og flomsikringstiltak
langs vassdragene. I denne forbindelse er det nødvendig med til
dels omfattende feltarbeider, bl.a. kartarbeider, profileringer,
nivellementer, grunnundersøkelser m.v. Tjenestemennene må kjenne
til
en
rekke
forhold
som
er
av
betydning for disse
markarbeidene. Ikke minst er det viktig å være oppmerksom på
faremomenter som kan oppstå i forbindelse med arbeidene.
Forbygningsavdelingens arbeidsmiljøutvalg har fått utarbeidet en
del sikkerhetsregler som vi håper kan redusere farene for
ulykker og skadetilfeller for tjenestemenn og medhjelpere.
Arbeidet
er gjort av funksjonærene Arne Solvoll, Edvin
Ellingsen, Jacob Gjerde og Karl Mattenes, som alle har lang
erfaring fra feltarbeider i Forbygningsavdelingen. I møte
25.6.86 vedtok arbeidsmiljøutvalget å legge materialet til grunn
for sikkerhetsregler. Reglene er i første rekke beregnet for
tjenestemenn som foretar undersøkelser m.v, men også ansatte i
anleggsdriften vil ha nytte av å kjenne reglene. Ved inntak av
medhjelpere og assistenter skal reglene gjøres kjent.
Vi vil ellers understreke at sikkerheten ved de arbeider det her
gjelder i første rekke avhenger av den enkeltes innstilling og
erfaring. Vi ser gjerne at de ansatte kommer med forslag til
bedring av regler og rutiner for sikkerheten på arbeidsplassene.
Med praktiske regler og positiv innstilling til vernetiltak vil
faren for tragiske ulykker og arbeidsskader bli redusert.

Oslo, 22.7.86

Bård Andersen
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INNLEDNING
Sikkerhet ved feltarbeid i Forbygningsavdelingen ble tatt opp til
VF
arbeidsmiljøutvalgs
i
møte
diskusjon
den
20.06.85.
Arbeidsmiljøutvalget tok utgangspunkt i VH's rapport nr. 1/79,
"Vern og sikkerhet ved hydrologisk feltarbeid", og fant at det
foreliggende materiale burde samarbeides og konsentreres med tanke
på VF's behov. Det ble foreslått å sette ned et internt utvalg til
å ta seg av dette arbeid.
Utvalget har bestått av Arne Solvoll, formann, Edvin Ellingsen,
Jacob Gjerde og Karl Mettenes.
I brev fra VF av 17.12.85 er utvalget gitt følgende oppdrag:
Utarbeide forslag til enkle sikkerhetsregler for feltarbeider i
Forbygningsavdelingen. Reglene skal omfatte forskjellige typer av
målinger og undersøkelser, bruk av utstyr m.v., men ikke
anleggsarbeider. Reglene bør være så kortfattet som mulig og om
nødvendig supplert med skisser.
Arbeidet bør være ferdig til 01.05.1986.
Utvalget har gått gjennom VH's rapport nr. 1/79 og finner at
rapporten inneholcer mange momenter som også har gyldighet for
VF's feltarbeid. Kapitel 3. Ferdsel over is på elver og innsjøer,
er gjengitt i sin helhet.
Ved den type feltarbeid som utføres av tjenestemenn ved
Forbygningsavdelingen vil sikkerheten i stor utstrekning avhenge
av
den enkelte tjenestemanns innstilling. Den vil også i stor
grad avhenge av kjennskapet til de forholdsregler som bør tas og
den rutine som bør følges for å gjøre feltarbeidet så fritt for
farer som mulig.
Verneutstyr føles ofte tungvint i bruk. Men er vi motivert for
bruken av dette utstyret, blir det snart en vane. En vane som kan
redde liv.

I
siste
kapittel
vil
man
finne
en
oversikt
over
de
sikkerhetsregler som må eller bør følges ved arbeid i felten.
Oversikten er et meget kortfattet resyme av anbefalinger i de
foregående kapitler, og bør leses grundig - mange ganger.

ARBEID I OG VED VASSDRAG.
Forbygningsavdelingens feltarbeid skjer i det vesentlige i eller
ved vassdragene. Her er det ofte, i ordets rette betydning,
uvegsomt terreng. I tillegg til naturgitte forhold som glatte
steiner, tett kratt, bratte rasfarlige meler, må en også være obs.
på at elvemelene enkelte steder brukes som dumpingsplass for
alskens skrot og søppel. En bør også tenke på at vannet kan være
et farlig element.
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Forutsetningen for å utføre arbeidet er at en har trening i å
ferdes i ulendt terreng og at en kan behandle en robåt også i
sterk strøm. Det sier seg selv at vedkommende må være i god fysisk
form og at arbeidet vanligvis ikke egner seg for folk som nærmer
seg pensjonsalderen.
Fremkommeligheten langs vassdragene er best når vassføringen er
liten. En kan da som oftest ta seg relativt sikkert frem langs
strandkanten og en får også best oversikt over hvor i profilet
elva graver. Oppmålingsarbeidet utføres også sikrest og raskest
ved liten vassføring da det ofte kan være mulig å utføre arbeidet
uten bruk av båt eller vading i dypt vann.
Ved sterk nedbar og
rasfarlige meler.

teleløsning

bør

en

unngå

å

ferdes under

Ved vassføringsmåling er imidlertid arbeidssituasjonene en annen
da målingene må utføres ved forskjellige vasSføringer. Personell
som skal utføre vassføringsmåling anbefales å lese Hydrologisk
• avdelings rapport nr. 1/79. "Vern og sikkerhet ved hydrologisk
feltarbeid".

2.1

Båter:
I enkelte situasjoner må en bruke båt for å krysse elva eller
foreta dybdemålinger. Det finnes flere typer på markedet,
konstruert for sitt spesielle bruk.
Gummibåt: Den største fordel er at
Den er imidlertid ustabil og
stilleflytende elver. Båten skal
luft må slippes ut hvis den blir
solskinn.
Plastbåt: Forholdsvis
steiner.

lett

å

den er lett å frakte med seg.
egner seg bare på
småe,
pumpes kraftig opp, men noe
liggende en stund på land i

frakte, men

sårbar

for

kvasse

Trebåt: En flatbunnet trebåt (elvebåt) vil som oftest passe best
til vårt bruk. Den er stødig, flyter på grundt vann og er lett å
manøvere i strøm.
2.2

Utførelse av arbeidet
Etter først å ha skaffet seg oversikt over undersøkelsens art og
omfang, må en vurdere hvilke faremomenter arbeide kan innebære og
prøve å innrette seg slik at ulykker unngås. En bør så vidt mulig
få
tak
i
tilstrekkelig
håndlangerhjelp.
og
kvalifisert
Medhjelperene må orienteres om hva som skal gjøres og hvilke
faremomenter en spesielt skal være oppmerksom på.

2.2.1.Fra båt
Ved profilering/dybdemåling i elv bør en helst være 3 personer,

den ene holder båten
den tredje - som bør
Er strømmen for stri
må en først strekke
etter.

i posisjon , den andre foretar målingen, og
være på land - noterer eller tegner profilet.
til at båten kan holdes i posisjon med årene,
ett tau over elva som en kan entre båten

Skjæring av båten.
Dette er et fenomen som de fleste av oss har vært ute for, og det
inntreffer når hovedtyngden i båten er ved en ytterkant av denne,
f.eks. når en drar seg alene i båten langs tauet eller når en drar
seg alene ut i tauet for å løse dette fra bunnen. Da "skjærer"
båten seg, det vil si at en del av båtripen.kommer i vann og
presset av det strømmende vann bevirker at båten hurtig blir fylt.

Den umiddelbare og riktige reaksjon er å slippe tauet øyeblikkelig
En kan imidlertid helt unngå "skjæring" hvis en enten har med seg
en person til, eller har ballast i form av stein bak i båten.
Selvfølgelig må aldri to dra seg langs tauet samtidig.

-0
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2.2.2. Med vadestøvler/vadebukse.
Når en skal vasse i en stri elv, er det best å ha med seg en stang
til støtte. Denne bør settes i bunnen på din oppstrømsside, slik
at vannkraften presser stangen ned. Staven vil også splitte
strømmen ovenfor deg og således gjøre det lettere . Husk at bunnen
er glatt, og flytt ikke ett ben før du har sikkert feste med det
andre.
Nårdu skal vurdere om en elv kan forseres med vadebukse eller
ikke, så husk på at vadebuksen gir deg en forholdsvis stor
oppdrift som sammen med strømhastighetenvil gi deg en ganske stor
avdrift. Hvis du snører igjen vadebuksen ved livet, er det det
samme som å feste livbelte på bena. Faller du nå vil du være
lettest i bena og hodet vil ha lett for å komme under vann. Bruk
eventueltsikkerhetsline.
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3.

FERDSEL OVER IS PÅ ELVER OG INNSJØER
Etter Hydrologisk avdelings Rapport Nr. 1/79.

GÅ

IKKE
PÅ

TYNN 15

3.1

De fleste elver og innsjøer her i
landet er dekket av is i kortere eller
lengre
perioder
i
vinterhalvåret.
Isleggingsperioden er avhengig av de
forhold,
klimatiske
elvas
eller
innsjøens topografi og vassføringen.
Styrken av et isdekke varierer svært
med
forholdene.
Generelt
kan
det
likevel sies at snøbar høstis er langt
sterkere enn våris av samme tykkelse.

Usikker is
Et isctekke av nylagt stålis under 4 cm tykt er ikke farbart. Et
"isdekke under 4 cm vil lett danne bølger og sprekker ved ganske
liten belastning.
Et isdekke av nylagt ståli3. 4 - 10 cm tykt, bør undersøkes nøye
før det brukes, da det ofte kan være svakere områder.
Et isdekke av sammenfrosset drivis og/eller sarr må alltid
undersøkes nøye før det tas i bruk for trafikk. Grunnen til dette
er at et slikt isdekke ofte varierer i tykkelse og styrke.
Elvestrekninger med avleiret sarr eller drivis under isdekket bør
trafikkeres med forsiktighet, da strømfaret her kan skifte plass
og forårsake svakere områder eller råker på nye steder.
Et vårisdekke bør alltid brukes med forsiktighet. Virkningen av
solstrålingen gjør isen mer
g mer morken. Det foregår en
omkrystallisering av stålis,
store loddrette prismer som
henger dårlig sammen. IstykKeisen som mål for bæreevne er derfor
ikke brukbar på våris.
Svak is forekommer ofte over strømfar. Dette er ofte tilfelle i
smale sund, ved større nes, ved innløps- og utløpsos og over
markerte strømdrag.
Alle slags industriutslipp i en elv eller innsjø vil lett
forårsake svakere is nedstrøms utslippet. Dette gjelder ikke minst
utslipp fra treforedlingsindustrien, fordi tremasseavfall utvikler
metangass som hindrer effektiv islegging.
Områder som islegges bare i perioder med sterk kulde kan, spesielt
for ukjente, representere en ganske stor fare, da forholdene her
kan forandres fort.
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Islagte elvestrekninger med forholdsvis sterk strøm er ofte
lunefulle i mildvær, idet strømmen særlig p.g.a. falloppvarming,
tærer på isdekket.
Et porøst snølag på forholdsvis tynn is kan føre til at
områder, spesielt over strømdrag. Snøfonner
svakere
strandbredden kan også føre til svak is under snøen,
grunnvannet virker inn. Snøansamlinger ved større
elveleiet kan også føre til svakere is der.

3.2

det dannes
langs med
særlig der
steiner i

Trafikk på is
Ved elver og innsjøer hvor det er isveger som stadig benyttes bør
en såvidt mulig nytte disse ved passering av vassdraget utenom
bruene. Passering av et isdekke på en større elv er vanligvis mer
risikabelt enn passering av et isdekke på en innsjø, p.g.a.
strømmen i elva.

-

Ispil eller ispigg bør høre med til det obligatoriske utstyret når
målinger skal tas fra et isdekke. Med denne ispilen undersøkes
tykkelsen og kvaliteten på isen så fort en er kommet ut på den.
Finnes isen god nok ved første undersøkelsessted, kan en fortsette
videre utover samtidig som ispilen støtes kraftig ned i isdekket
for hvert skrittpar en tar. Vanligvis er snøfri høstis sterk nok
for gående hvis et kraftig støt med ispilen ikke går gjennom
isdekket, men likevel bør en, spesielt på et tynt isdekke, med
visse mellomrom stoppe og undersøke isstyrken bedre. Har en med
isbor, brukes dette, spesielt når isen er forholdsvis tykk.
Tau bør brukes når to eller flere skal passere usikker is. Et
25-50 m langt nylontau er det beste, fordi dette tåler fuktighet
godt.
Redningsvest er et meget godt redningsutstyr også for trafikk på
is og bør brukes i langt større grad enn hittil, spesielt når en
går alene, men også når det er flere og tau ikke brukes.
Isbrodder bør brukes hvis isen er glatt, spesielt hvis det brukes
tau.
Bruk av ski minsker faren for at isen skal brekke. Er iskvaliteten
dårlig eller lite kjent må bindingene være løse.
Enhver som ferdes mye på is bør kunne svømme.

3.3

Berging fra råk
Har en vært så uheldig å gå gjennom isen er det meget viktig at en
holder hodet klart. Videre bør en
1.

ta av eventuelle ski
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ta seg inn til iskantender en kom fra - for der er isen
trolig sterkest
prøve iskvalitetenmed å slå på iskantenmed den ene albuen
før en prøver å ta seg opp på isen.
holde kroppen mest mulig horisontalt og hjelpe til med
bensvømmetaknår en prøver å dra seg inn på isen igjen.
bruke kniv eller noe annet skarpt, ispigger, dersom isen er
glatt.
Er det flere i følge, eller kommer det andre til for å hjelpe, må
de som er oppå isen gå meget forsiktig til verks. Isen ved
bruddstedet er vanligvis meget svak og en bør, om mulig, i god
avstand fra bruddstedet legge seg ned og åle seg framover mot
råken. Et tau eller en stav kan være til Stor nytte i slike
tilfelle.Er det flere hjelpere bør disse danne en kjede. Når den
. som er falt i vannet er kommet opp på isen, må han ikke reise seg
opp med en gang, men åle seg et godt stykke inn på isen først. Er
det flere til stede, må disse unngå å samle seg i en gruppe på
isen.
Den som er falt i vannet bør fortest mulig komme i hus, få av seg
de våte klærne og få noe varmt å drikke. Et varmt bad vil også
være bra.

4.

ARBEID LANGS VEG OG JERNBANE..

4.1

Merking
Ofte arbeider planleggerne i Forbygningsavdelingenlangs meget
sterkt trafikkerteveger, fordi vegene ofte ligger langs vassdrag.
Det er å anbefale at når arbeidsstedetligger inn til veg bør det
markeres at målearbeid pågår. Dette kan enklest gjøres med
skilting. Skiltene settes ut på vegkanten i god avstand fra
målestedet. Hensikten er å gjøre sterk trafikk oppmerksom'På at
folk arbeider ved vegen.
Utstyr: Varseltrekant,skilt "oppmålingpågår", kjegler.

4.2

Bruk av refleksvest.
Et godt hjelpemiddeltil trafikksikringer at målepersonellbruker
markeringsvest.Vesten må gjerne holdes i sterke farger slik at
trafikkerende'bliroppmerksompå at målepersoneller på/ved vegen.

4.3

Måling langs jernbane
Ikke sjelden ligger jernbanetraseenelangs vassdrag. Målearbeider
i disse områdene foregår også ofte. En bør tenke seg godt om før
målepunkt velges. Det er ikke ønskelig å velge stasjonspunkt for
nært opp til jernbanelinja.Om det ikke kan unngås, bør en varsle
nærmeste jernbanestasjonog undersøke togtider slik at måling fra
dette punktet kan være utført før noe tog skal passere. Også her
som langs veg gjelder det å være årvåken og påpasselig slik at
farlige forhold ikke kan oppstå.
Ved måling langs jernbane må en være spesielt oppmerksom på de
elektriske ledninger. Høyspentledningerkan gi overslag, selv om
ikke ledningen direkte berøres!
Ellers gjelder generelt at en aldri må trekke målebånd eller wire
over en elektrisk ledning. (F.eks.i en jernbaneskjæring).Det har
forekommet dødsulykker i denne forbindelse. I slike tilfeller
foretasmålingen optisk.
Med hensyn til hvordan en skal forholde seg om uhellet er ute,
vises det til NVE's forskrifterom "Ulykkerved elektrisk strøm"
av 1971. Det er tatt med et utdrag under pkt.8.2.
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MOTORKJEDESAGER
5.

RYDDING AV SIKTELINJER

5.1 Bruk av motorkjedesag.
Rydding av siktelinjer er et kjent begrep
feltarbeidernes
i
innen
rekker
Forbygningsavdelingen. Hvor det er stor
kan
bruk
av
skog
som
må
ryddes,
motorkjedesag være hensiktsmessig å nytte.
En må her være særlig varsom og ha
kjennskap til de regler som gjelder. Vær
oppmerksom på at arbeidstaker under 18 år
ikke kan settes til selvstendig arbeid med
motorkjedeseg. Under tilsyn av voksen
kyndig person, kan likevel ungdom mellom
16-18 år bruke motorkjedesag. Opplæring må
gis. Ved bruk av motorkjedesag skal
personlig verneutstyr nyttes:-Hjelm
Øyevern
Hørselvern
Vernehansker
Beinvern
Vernestøvler
Ved kortvarige arbeider, - àom våre
arbeider kan karakteriseres som,- kan visse lempninger godtas: -Beinvern sydd
fast i såkalte lårings.- Vernestøvler kan sløyfes, forutsatt at annet solid
fottøy brukes.
B. KLOKKE ELLER HJELM
Typebeskrivelse
II.Klokke er et hørselvern
som dekker det ytre øre og
helt omslutter dette.

5.2 Ryddeøks.
I småvokst skog eller kratt er ryddeøksa et godt egnet redskap. Fordelen med
denne er et forholdsvis langt skaft, slik at høytsittende greiner og kvist
lett kan hugges ned. Ryddeøksa er et sikkerhetsmessig godt redskap, bladet er
relativt kort og ved normal bruk av øksa bør ikke skade oppstå. Ryddeøksas
blad bør være godt slipt til enhver tid.
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5.3

Vanlig øks.
øksa er et kjent redskap for de fleste. Likevel har denne
redskapen forårsaket tildels alvorlige skader. Ved bruk av øks til
vanlig ryddearbeid bør en vise respekt for redskapen. Det er
viktig å ta seg tid å finne gode arbeidsstillinger, slik at en
står støtt. I regnvåt skog er det særlig viktig å vise aktsomhet.
Ved kvisting er det viktig å stå på motsatt side av den siden av
treet som øksa brukes på. Ved engasjering av hjelpearbeidere bør
en forvisse seg om at disse er kjent med bruken av øks før de
slippes til arbeidet. Skal en ha tilstrekkelig nytte av redskapen,
må disse til enhver tid være kvass og i fUll stand. Se etter at
skaftet sitter godt fast i øksehodet.

5.4

Speidersag.
Speidersaga er også et nyttig redskap i småvoksen skog og til
arbeid i kratt- og kvistrydding. Her som ved bruk av annen redskap
'er regelen at man bruker hjelpemiddlet riktig. Hold ikke for nært
bladet med venstre hånd når greiner kuttes. Pass på å ha nok
reserveblader til saga. Bladene slites relativt hurtig og uten
kvasse blad går arbeidet tyngre.

5PELDERSAGA
L ".".W...".."~,1)11(
•..ic
I skogcarbeidet
teknikk
og

.

skjer det mange
ulykker.
Riktig
god trening
reduserer
farene.

D
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6.

GRUNNBORING
De
mest
alminnelige
grunnundersøkelser
i
forbindelse
med
forbygnings- og senkingsarbeider, er boringer for å få en
orientering om grunnen og dybder til fjell eller anren fast grunn.

6.1

Utstyr
Dreiesondering
Utstyret består av 20 mm borstenger av 1 m lengder som skrus
sammen med glatte skjøter. Nederst ender boret i en pyramideformet skruespiss, lengde 20 cm, og størsta sidekant 25 mm.
Boret belastes trinnvis til 100 kg. Hvis boret ikke synker med 100
kg belastning dreies det ned for hånd eller motor.

D/ 700

Slagsondering
Utstyret består av 0 22 mm stålrør påsatt en 0 25 mm, 10 cm lang
spiss. Boret rammes ned ved hjelp av en bærbar motordrevet
støtboremaskin. En kan også slå boret ned med slegge. Det blir da
ofte brukt noe tykkere bor.
Prøvetaking
For opptakning av uforstyrrede prøver benyttes vanligvis stempelprøvetaker. Prøven skjæres ut med en tynnvegget stålsylinder,
innvendig diameter 54 mm, og standard lengde 80 cm.
For opptakning av omrørte prøver brukes skovlebor, ,:ordskruer,og
i fast sand og grus slagprøvetaker. Prøver av sand, grus og morene
kan ofte med fordel takes ved hjelp av spade eller gravemaskin.
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6.2

Utføring av arbeidet
I det fleste tilfeller der grunnboringsarbeider skal utføres, må
en regne med å arbeide i elveløpet. Bare ved planlegging av
gjennomstikk vil en kunne regne med å arbeide på tørt land. Av
sikkerhetsmessige hensyn vil det i mange tilfeller være en fordel
å dele opp undersøkelsen slik at grunnboringsarbeidet blir utført
ved så liten vannstand som mulig. Det kan også være en fordel å
utføre arbeidet fra isen, forutsatt at isen har tilstrekkelig
styrke. En må da, før snøen kommer, gjøre en del forberedende
arbeid som utsetting av fastmerker for innmåling av borepunktene.
Før en tar til med grunnboringsarbeidet, må en innhente
graveløyve. Det blir stadig større del _av ledningsnettet som
ligger i jorden. Stol ikke på at grunneiere og tilfeldige personer
kjenner til ledningsnettet. Det er selvsagt høgspentledninger som
utgjør den største faren.

Dreiesondering blir utført
ved å feste en klemme så høyt på
borstangen at det blir plass til loddene. Over loddsatsen tres et
dreiehandtak på borstangen. Dreiningen av boret bør utføres av 2
mann. De mest alminnelige faremomenter ved utførelse av arbeidet
er følgende: Ved dreining i faste masser kan boret ryke i skjøten
og en kan få den 100 kg tunge loddsatsen over seg. Forurensing i
klemmen, is og skitt, kan føre til at klemmen glipper og
loddsatsen faller til jorden. Ved gjennomboring fra faste masser
til svært løse masser, kan bor med lodd falle så brått ned at det
kan oppstå fare. En bør derfor bruke vernesko under arbeidet. Bruk
også riktig løfteteknikk ved løfting av lodd. Ta av loddene for
hver ny borlengde, løft ikke hele loddsatsen (100 kg) i ett løft.
Træ loddene inn på boren og snu dem slik at åpningen snur til
forskjellige
sider.
Vær
obs
på
glatte
elvesteiner. Ved
opptrekking, bruk klemme og jekk.
Dreiesondering kan med fordel utføres fra isen. En vil da få et
plant og greit sted å arbeide. Dersom boringen må utføres der det
er vatn, må en bruke en stødig flåte.
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Slagboringbør vanligvisutføres på så liten vannstand som mulig.
Der en må vasse ut i elvene for å bore, vil det være mest
hensiktsmessigå slå boren ned med slegge. Boren dreies rundt med
rørtang. Arbeidet bør utføres av 2 mann. Det kan være meget
vanskeligå arbeide ute i vatnet og faren for bomslag er stor. På
grunn av vannstanden kan det være vanskelig å bruke jekk, og
fristende å trekke boren opp med muskelkraft.En bør derfor være
oppmerksom på at en kan være stiv i muskelaturen ved arbeid i
kaldt vatn, og faren for muskelskadekan være stor. Der det er
dypere vatn, kan det være mulig å utføre slagboringfra båt. Boren
kan slåes ned med slegge, men en må være meget treffsikkerfor
ikke å få bomslag. Det beste er å bruke en båt som er tverr bak og
utføre arbeidet fra akterenden. Opptrekking av boren kan gjøres
ved hjelp av rørtang som en fester til boren over akterspeilet.
Ved å belaste båten fremme, vil en dra boren opp. De største
farene ved slagboringer bomslag og splintsprettfrabornakken.En
bør derfor bruke vernesko og briller. Der en bruker maskin til
nedramming,bør hørselvernogså brukes.

Til prøvetakingbenyttes mye av det utstyr som er nemt ovenfor.En
vil derfor kunne bruke det samme sikkerhetsutstyret.
Ofte vil bruk
av gravemaskinvære en fordel.
I tillegg til de faremomentersom er nemt spesielt i forbindelse
med grunnboring,vil en vise til den delen som omhandler ferdsel
på og langs vassdrag, arbeid og ferdselover is og bruk av båt.
Bruk: Vernesko,briller og hørselvern.
7.

VERN MOT SKADER OG ULYKKER

7.1

Generelt
En del av det feltarbeidetsom utføres ved Forbygningsavdelingen
kan medføre en viss risiko for den eller de som utfører det,
dersom de elementære sikkerhetsreglersom er beskrevet i de
foregående kapitler ikke følges. Men selv om alle regler følges
kan uhellet skje, derfor er det viktig å ha tenkt gjennom hva som
kan gjøres for å hindre skader og ulykker og hva skal gjøres
dersom uhellet er ute.

7.2

Forebyggendetiltak
Når en er alene på et oppdrag er det ekstra viktig at en ikke
overvurdereregne ferdigheterog at en bruker aktuelt
verneutstyr.
Orienter om mulig grunneierenom ditt oppdrag og hvor lang tid
en blir borte.
Er en langt unna folk og setter igjen bilen for en tid, legg da
igjen beskjed i bilen med navn, hvor du er og når du regner med
å være tilbake.
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Vurder om det er nødvendigå ta med mobiltelefonfor å holde
kontakt med folk i bygda/kontoret.
Ovenfor nevnte punkt er ment å tjene som rettningslinjer.Det
viktigste er at en bruker sunn fornuft,og prøver etterlevedet
gamle ordspråket:"BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR".
7.3

Nødvendig verneutstyr

Førstehjelpsutstyr
Gummistøvler
Hjelm
- Hørselvern
Mobiltelefon
Redningsvest/Flytekrage
Refleksvest
Regntøy
Vadestøvler/Vadebukse
• - Varmedress/Vareklær
Vernebriller
Vernestøvler/Sko
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8.

HJELP VED ULYKKER

8.1

Generelt

Ved et ulykkestilfelle må den som ber om hjelp først vurdere
situasjonenog gjøre seg opp en mening om hvilken type hjelp som
trenges.
Gi melding
Til hvem? På første side i telefonkatalogenstår alarmtelefoner
for øyeblikkelig hjelp. Dersom melding går til sykehus, skal det
gis beskjed om å viderebefordremelding til politi, og eventuelt
brannvesennår det anses nødvendigt.

Riktig melding
Hvem ringer?
Navn, Adresseog telefonnr.
der det ringes fra.
Hva "-arhendt?
bruddskade
Drukningsulykke,
osv.
Sirkulasjonssvikt

'

Hvor?
HVEM
adresse. Hvor det nnges fra.

HVA
Hva har hendt. Hvor mange skadede.

HVOR
Neyaktig stedsangivelse.

Stedangivelse; Gate. Vei.
Gårdsnavn
Få meldingenbekreftet.
Be vedkommende som har
mottatt meldingen om å
gjenta den for å unngå
misforståelser.

Få meldingen bekreftet

AMBULANSE
LEGE
V1KTIGE V BRANNVESEN
TELEFONER POLITI

ULYKKER VED ELEKTR1SKSTRØM

8. 2
Utdrag

av
Forholdsregler utferd,iget av
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen

1971.

Prigjer hurtigst mulig den skadede fra berøring med spenningsførende deler.

Gjør anleggsdelen spenningsløs. Dersom dette ikke er
mulig, kan De — om De er klar over fremgangsmåten
prøve å frigjøre den skadede.
Ved høyspenning må frigjøringen skje ved hjelp av tilstrekkelig isolerende gjenstander. Ved lavspenning kan De
gripe fatt i den skadedes tørre klær, eller vikle tørt tøy om
Deres egen hånd.
Det kreves ofte stor kraft for frigjøring. Pass på at De
selv eller den skadede ikke utsettes for farlig fall ei.

Hvis den skadede ikke puster,
opplivningsf orsek.

gd øyeblikkelig

i gang med

Så snart den skadede er frigjort fra spenningsførende
deler, utføres kunstig å.ndedrett med munn til munn metoden. Kast ikke bort tid med å løsne stramme klesplagg,
belter e.l. Heller ikke tilkalling av lege, som bør skje snarest
mulig, må forsinke igangsettingen av opplivningsforsøkene.
Enhver forsinkelse kan være skjebnesvanger. Transport til
lege eller sykehus må bare skje dersom opplivningsforsøkrne
kan fortsette kontinuerlig. Det kan være nødvendig å fortsette opplivningsforsøkene i lang tid. Selv om den skadede
begynner å puste må han passes nøye, slik at opplivningsforsøkene straks kan fortsette. Gi ikke den skadede noe å
drikke før han har kommet til full bevissthet.

Transport til sykenus.
Dersom pulsen ikke kommer tilbake etterat man har
holdt på med opplivningsforsøkene i noen minutter, bør alt
settes inn på å få transportert skadede til sykehus.
Kunstig å.ndedrett og utvendig hjertekompresjon skal
hele tiden fortsette under transporten.
Kunstig åndedrett med munn til munn metoden og utvendig hjertekompresjon kan opprettholde livet i lang tid.
Det kan ikke angis hvor lenge opplIvningsforsøkene skal
fortsette. Dette bør om mulig avgjøres av en lege.
Bevisstløse personer som puster, skal alltid ha hodet
bøyet bakover og ligge pi siden, også under transport, for
å hindre at luftveiene tiltettes ved at tungen faller tilbake
eller på grunn av matrester, blod
Stabilt sideleie kan oppnås slik: Legg den bevisstløse
på siden med det underste benet bøyd i hoften og i kneet,
slik at han ikke faller framover. Legg den underste armen
bakover slik at han ikke kan rulle over på ryggen. Legg den
andre hånden under kinnet på den bevisstløse.

Annen behandling.

For bruddskader foretas -vanlig førstehjelpsbehandling.
Brannsår skal dekkes med tørre sterile bandasjer. Den
skadede skal holdes varm med tepper e.L Han skal ikke
drikke før han er kommet til full bevissthet.
Personer som har vært utsatt for strømgjennomgang
skal alltid undersøkes av lege snarest mulig, da de kan ha
skjulte skader.
Forholdsreglene omfatter dessuten førstehjelp
ved ulykker. Jfr. VF's sikkerhetsregler,pkt.9.

17

9.

AKTUELL FØRSTEHJELPFOR FELTARBEIDEREVED VASSDRAGSDIREKTORATET.
FORBYGNINGSAVDELINGEN.
En vil i denne
førstehjelp.

delen

gi

en

enkel

veiledning

i

alminnelig

Førstehjelp består ikke bare av handling, men også av kunnskap og
vurdering. Ingen behandling må utføres uten at det er en fornuftig
tanke bak. Disse tanker må bygge på kunnskap. Derfor anbefales det
å utvide, og utdype kunnskapene i førstehjelp. Viktig er det at en
forsøker å holde kunnskapene ved like, teoretisk og praktisk.

9.1

Generelle regler for førstehjelp
En vellykket førstehjelp beror på:
Rolig og behersket opptreden.
Sunn fornuft.
Kunnskap om skadebehandling.
Den førstehjelper som bevarer fatningen, reagerer
under mottoet: SE - TENKE - HANDLE.

veloverveiet

.Enkelte har den forestilling at førstehjelp er noe som må utføres
i en fart. Men her som ofte ellers, kan hastverk være lastverk og
en kan gjøre mer skade enn gagn. Som oftest vil det være tid til
både undersøkelse og tanke. Selv om det selvfølgelig kan oppstå
situasjoner hvor det øyeblikkelig må handles.

9.2

Gjennopplivning
Stabilt sideleie:

Bevistløshet:
Bevistløse personer
som
puster selv, er i live og
skal ikke gjennopplives.
De skal legges i stabilt
sideleie. Hvis åndedrettet
er hindret, er det viktig
å sikre frie luftveier.
Kunstig åndedrett:
Dersom vedkommende
ikke
at
fri
etter
puster
luftvei er sikret, utføres
kunstig åndedrett.
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Munn - til munn - metoden:
Kunstig åndedrett
Løs klær som strammerog få
eventueltvann ut av pasienten.

.;

Fri luftvei. Bøy hodet bakover.

Rens munnen for mulige
fremedelement(slim,matrester).
Dette må gjøres fort, da det er
viktig
begynne med kunstig
åndedretthurtigstmulig.
Legg pasientenpå rygg med
ansiktetopp.
Plasser den'ene hånden under
nakken til pasientenog den andre
håndflatenmot pannen.
Bøy hodet bakover.
Klem pasientensnesebor sammen med
den hånden som hviler på pannen.
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hever
Blås luft
seg.
inn og kontroller at brystet

Gap høyt og press leppene tett
rundt pasientensmunn. Blås-lufti
pasienten,og kontrollerat
brystkassenhever seg.
Ta vekk munnen og la luften
strømmeut av pasienten.Se at
brystkassensenker seg. Hold
pasientenshode fortsatt
bakoverbøyd.Gjenta i vanlig
pustetak (12-16pr. min.)

La luften strømme ut og kontroller at
3
brystet senker seg. Hold pasientens
hode i samme stilling.

4
Kjenn
etter
i halspulsåren.
La pekeog puls
langfinger
gli fra
adamseplet ned mot gropen mellom
luftrøret og halsmuskelen.

Etter å ha blåst luft i pasienten
4-5 ganger, foretarman en rask
kontrollav blodsirkulasjonen.
Kjennes puls i pulsåren?Hvis puls
kjennes fortsettesMTM. Avbryt
ikke innblåsningenunder transport
til lege/sykehus.
Dersom brystkassenikke hever seg
ved hver innblåsningkan dette
skyldes:
Hodet for lite bakover.
Leppene til hjelperenslutter
ikke nok til forulykkedes
ansikt
Luftrøretkan være stengt av
fremedlegemer.

Tegn på at gjennopplivning lykkes.

Trekninger i ansiktet og armer eller ben.
Åndedrettsbevegelsene
kommer av seg selv.
Pasientensblåhvite farge går over til svak rødme.
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9.3

Blødninger.
En skiller mellom to typer blødninger.
a.

Indre blødninger.
Blødningen er ikke synlig utad. Det kan blø fra skadede årer
eller fra indre organer.

b.

Ytre blødninger.
Ved ytre blødninger skiller en mellom:
Pulsåreblødning (arterieblødning)
kjennetegnes ved at blodet kommer støtvis og kraftig i takt med
pasientens puls.
Samleåreblødning (veneblødning)
kjennetegnes ved jevn blodstrøm
Hårrørsblødning (sivende blødning)
kommer som en liten piplende strøm, stanser som regel av seg
selv.
Et hurtig blodtap er farligere enn et langsomt. De store
pulsåreblødningene er livstruende, og må stanses raskt.
Blødninger fra store samleårer er også alvorlige. Et hvert
blodtap virker utmattende. Blødninger bør derfor stanses så
snart som mulig.

STANSING AV BLØDNINGER.
Ytre blødninger:
Øv trykk direkte på det stedet hvor
en
ser
det
blør.
Bruk
enkelmannspakke eller kompress, i
nødsfall noe rent tøy.
Hev det blødende stedet. Dette skal
skje samtidig med trykk på såret.
Den skadede legger en ned slik at
det blødende stedet ligger høyt.
Blødningen blir derved mindre, da
hjertet må pumpe til såret mot
tyngdekraften.

Legg trykkbandasje.

en
Legg
trykkbandasje. Plasser
bandasje på såret og fest med et
en
Legg
par
bandasjeturer.
ligter,
gjenstand
(stein,
og
trestykke) oppå
kompressen,
bandasjer mot såret. Bandasjen skal
være så stram at blødningen straks
opphører. Denne fremgangsmåten er
alle
nesten
i
tilstrekkelig
tilfeller.
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9.4

Sårskader.
Vanligvis dekker en såret med en steril kompress. Rør ikke
innsiden av kompressen med fingrene. Blod, skitt, splinter og
fremedlegemerfjerner vi ikke, fordi blødningenog infeksjonsfaren
da kan øke. Til bandasjering bruker en plaster, bind, trekantet
tørkle for å få kompressentil å sitte. Bandasjenskal legges fast
og støtt, men ikke for stramt slik at blodomløpetblir hindret.
Vær oppmerksompå at bandasjensom blir våt, krymper når den blir
tørr igjen.

-

Bagatellmessige sår (skrubbsår) behandler en ved å rense med
såpevann, rent vann eller sårrensemiddel.Rifter som spriker,
klemmer en sammen før en setter på plaster. Er såret så stort at
behandlingav.lege er nødvendig, skal førstehjelperenikke foreta
sårrensing,men dekke med ren bandasje.
Gnagsår. Steder som blir utsatt for trykk eller gnidnin, blir
først røde, senere oppstår blemmer og til slutt sår. Disse blir
lett betente. Et gnagsår bør behandles tidligst mulig. Allerede
rød hud bør beskyttes med en bred strimmelhefteplaster.Blemmer
klippes opp i nedre kant etter rensing.

Flis i huden.
Sitter flisen
vi lett pirke den ut med en nål
eller pinsett som en først nar sterilisert i en flamme. Vask
deretter godt med desifiserendevæske. Større fliser kan det være
nødvendig å skjære ut. Med en kniv en har steriliserti en flamme
legger en et snitt over flisen.Da lar den seg lett fjerne.Rens
godt og legg en liten bandasje. Større og dypere sittende
fliser/legemer skal en la lege fjerne. (Legg steril kompress
over).
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9.5

Brudd og bruddtyper.

Brudd oppstår ved overbelastning,ytre vold, strekk eller trykk.
Bruddtyper:
Lukket brudd: Huden er hel over bruddet.
Åpent brudd: Åpent sår over eller i nærhetenav bruddstedet.
Sikre bruddtegn.
Åpent synlig brudd
Forandretakseretning
Unaturligbevegelse
Forkortingav lemmet.
Usikre bruddtegn.
Smerter
Hevelse
Misfargingav huden på grunn av blødning
Nedsatt bevegelighet

.

Er man i tvil om det foreliggeret brudd skal man alltid behandle
skaden som brudd.
Generelleregler for førstehjelpved brudd.
Første punkt, ro på bruddstedet.Derved hindres smerteneog det er
mindre risiko for skade av årer og nerver. Derfor legger en på
spjelk.
Krav til spjelk.
Den må være lang nok. Spjelken skal rekke forbi nærmesteledd på
begge sider av bruddet, slik at bruddstedeneholdes i ro.
Den skal ikke øve trykk eller gnag. Den må polstresgodt.
Den skal ikke hindre blodsirkulasjonen.
Den må være tilstrekkeligstor
Den skal ikke være for trang
Den må ikke festes med bind direkteover bruddstedet.
Spjelkematerialer.
Pappskinner
Metallskinner
Rajer (trestenger)
Aviser
Ulltepper/Pleddsammenrullet
Plastskinner- oppblåsbare
Helkroppskinner
Ved åpne brudd må vi først behandle såret på vanlig måte. Stikker
bruddendene ut, bygger vi opp omkring etter at den sterile
kompress er lagt på.
Førstehjelpsutstyr
med
Ingen tjenestemann må
ha
dra på reise uten å
førstehjelpsutstyr.Som et minimum må regnes enkeltmannspakke
(bære på seg) og lommeapotek.
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10.

SIKKERHETSFORSKRIFTER.
den
beskrivelse av
I
tilknytning til
de
farer og
usikkerhetsmomentersom er knyttet til vårt arbeid, og hvilke
hensyn en skal ta for i størst mulig grad å redusere disse farene
er det satt opp noen sikkerhetsregler.
Det er imidlertidikke tilstrekkeligbare å sette seg inn i disse
reglene, de er kun ment som en huskelistetil de forhold som er
beskrevet i de foregåendekapitler. Slike regler har liten eller
ingen verdi dersom ikke den enkelte har god kjennskap til
bakgrunnenfor dem. Videre er det en forutsetningat alle har godt
kjennskap til alminneligesikkerhetsreglerfor ferdsel på vann og
i skog og mark.
Reglene er ordnet i en generell del som refererer til alle typer
feltarbeid,og en spesiell del for hvert av de hovedområderhvor
avdelingenutfører feltarbeid,på og ved åpent vann, og på is.

10.1. Generelt.
Planlegg undersøkelseneslik at arbeidetkan utføres når de
naturgitteforhold ligger best mulig tilrettefor oppgaven.
Orienter din assistent om arbeidet og diskuter. mulige
faremomenter.
La kontroll av utstyret være begynnelsenpå arbeidet.
Før en arbeidsoppgaveutføres skal en tenke igjennomde
sikkerhetsmessigesider ved oppgavenslik at egen og andres
sikkerhetog eiendom ikke settes på spill av vanvare.
Bruk aktuellt verneutstyr.
Bruk hensiktsmessigeog varme klær.
Ved feltarbeidskal det medbringesenkelmannspakkeog
lommeapotek.
Meld fra hvor du går.
10.2. På og ved åpent vann.
Vær ekstra varsom ved bruk av gummibåt.
Mål ikke alene i båt.
Både du og din hjelpemannskal bruke godkjenteredningsvester.
To må aldri stå oppreist samtidig i båt, heller ikke må to
samtidig ta tak i opphengt tau.
Bruk ikke gammelt eller skadet tau, vær skånsommed tauet.
Før du ror tauet over elva forvissdeg om at du kan komme i
land på motsatt bredd.
Dra deg aldri alene i båten langs tauet uten å ha ballast
akter.
Hold orden i båten.
Forlat aldri opphengt tau.
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10.3.På is.
Gå aldri ut på ukjent is uten å undersøkeiskvaliteten.
Skibindingerskal være løse når ski brukes på usikker is eller
is av ukjent kvalitet.
Ispil eller ispigg bør brukes til sonderingav isstyrken.
Redningsvestbør brukes, spesieltdersom man må ferdes alene på
ukjent eller usikker is. Slik ferdselbør imidlertidsøkes
unngått.
Tau bør brukes når to eller flere ferdes på ukjent eller usikker
i s.
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10.4

Snøskredreglene
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Fe.kluno
I Axt glidelag
I lard,
Pralt

gammel

snat

ficlkide

under eller like etter perioder med sterkt
snofall, vind eller temperaturstigning.

faren storst. Unngå derfor skråninger
hvor det ser ut til å ligge mcr sno enn cllers
i ficllsidcn.
De fleste skred løsncr i terrcng som har
helling mellom 30 og 50 gradcr. Værogså
so°

vcd:
I •— Skrcdfarcnøker
Kraftige snefall på ca. 20 cm eller mer
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pr.døgn.
— Når dct blåser slik at snoen driver.
Når temperaturen i snoen stiger raskt
—vedsolstråling,regneller innsig av varmluft.

—

—

IN

.3°
35°

De fleste skred som mcdfører ulykker,
utløses av skiløperne selv. Blir du tatt av
skred, prøv å kvitte deg med ski og staver.
Forsøk deretter å "svemme" på overflaten
av skreclet.
Blir du begravd i snernassene, prøv å
skaffe luftrom foran ansiktet. Vent med å
rope til du hører at letemannskapene er
like vcd slik at du sparcr mest mulig luft.
Lydcn dempcs kraftig av snøen.

30°

Skilopere som ser at noen blir tatt av
skred, må sette igang leting øyeblikkelig.
Gå over skredet og se om noe stikker frem.
Ta av stavtrinsen og stikk så langt som
mulig ncd isnøen der det cr mest sannsynlig
—10° å finne noen.

Faren er som regel storst når snefall og
vind opptrer samtidig.
Sclv om overflaten virker hard og fast,
kan losc lag lenger nedc i snødekket mcdferc skredfarc.

11

Hvis du horcr "drønn" i snødekket er
dette tegn på skredfarc.

11
11

Værckstra varsom når du ser at det har
gått skred ellers i terrenget.

ill
I

Fiellsidcr og skråningcr som ligger i lé
for vinden, samler mcst sno. Her cr skred-

oppmerksomi mindre hcng dcrsom "skredsignalene" er tilstcde.
• Legg rutcn i nærheten av oppstikkcndc
fjcllknauser, stcinblokkcr o.l. Her cr snodekket tynnere, og holdes bedrc på plass.

Statens informasjonstjeneste
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Er det flere i følge, må en person øyeblikkelig gå for å hente hjelp. Lavinehunder finner nesten alltid de som er tatt
av skred. Andre hunder kan også brukes
til leting.
• Lytt til værmelding og skredvarsler
hver dag.

i samarbcid med Norges Geotekniske Institutt.
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