
Hva ser RVO?

– Vern mot bevegelige 
deler

– Kvartsholdig 
steinstøv

– SfS BA Arbeid på 
tak/ut mot kant

– Erfaringsoverføring 
til gravemaskinfører
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Hva gjør RVO og hvilken myndighet 

• Ordningen omfatter alle virksomheter i bygge- og 
anleggsnæringen, herunder enkeltpersonsbedrifter.

• RVO foretar uanmeldte besøk til bygge- og 
anleggsplasser.

• RVO jobber primært på arbeidsplasser uten valgte 
verneombud og bidrar til å bedre sikkerhet og 
arbeidsmiljø

• RVO påpeker mangler, informerer om regelverk og 
foreslår løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd 
med virksomheten og de ansatte.
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• Fattig eller rik

•Uansett hvor man bor i verden

•God helse er viktigere enn å bli 
gammel

Det er helse som står øverst på livets 
ønskeliste



• Fattig eller rik

•Uansett hvor man bor i verden

•God helse er viktigere enn å bli 
gammel

Det er helse som står øverst på livets 
ønskeliste



Årsrapport
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https://ba.rvofond.no/aarsrapport/2018/


En arbeidsplass, men flere virksomheter

– Et lokalt firma

– Ett enkeltpersonsforetak

– Hovedentreprenør

– Innleid enkeltperson uten 
egen gravemaskin
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Typiske ulykker

–Vern mot 
bevegelige deler

–Kvartsholdig 
steinstøv

– Fallulykker
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Vern mot bevegelige deler

• Flere og flere etter-monterer 
vern mot bevegelige deler

• 1 av 4 mangler fortsatt vern

• Har vært en lang og 
smertefull prosess som 
startet i 2015

• Gjelder både for gamle og 
nye borerigger

– Veldig ofte fungerer 
ikke nødstopp.
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Typiske ulykker

–Vern mot 
bevegelige deler

–Kvartsholdig 
steinstøv

– Fallulykker

10



Kvartsholdig steinstøv

«Ved alle bergboreoperasjoner skal 
helseskadelig steinstøv fjernes så 
langt det er mulig»

- Skal vi gi opp?
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Kvartsholdig steinstøv, NRK 29.juni 2022
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Kvartsholdig steinstøv

– De fleste slipper støvet 
rett ut på tross av at det 
finnes løsninger

– Kan gi KOLS, astma, kreft, 
silikose (Steinlunger)

– STAMI har aldri foretatt en 
støvanalyse uten at det 
har vært forekomst av 
kvarts
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–Med og uten 
Atlas 
watermist
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Kvartsholdig steinstøv
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Henvendelse fra en anleggsleder
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Arbeid ut mot kant

– Vern mot bevegelige deler

– Kvartsholdig steinstøv

– SfS BA Arbeid på tak/ut 
mot kant

• Veldig positivt at bransjen 
tar tak i dette

• De fleste arbeider slik 
som på bildet

• Skjer det ulykker?

• Arbeidstilsynet er med i 
arbeidsgruppen
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Erfaringer fra regionale verneombud

– Vern mot bevegelige deler

– Kvartsholdig steinstøv

– SfS BA Arbeid på tak/ut 
mot kant
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RVO-brosjyrer
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– Fallsikring

– Kvartsholdig støv

– Bergsprengning

– Tunnelarbeid



rvofond.no/ba

glenn.seland@rvoba.no

Takk for oppmerksomheten 

https://rvofond.no/ba

