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Instruksen gjelder alle gravemaskinførere som arbeider i/for Veidekke  

Sikkerhetsinstruksens formål er å redusere sannsynligheten for personskade ved bruk av gravemaskin. 

Gravemaskinføreren skal signere denne sikkerhetsinstruksen før arbeid med gravemaskinen kan starte. Ved 

å signere instruksen bekrefter maskinføreren at instruksen er lest og forstått.  

 

Gravemaskinføreren forplikter seg til alltid å: 

 

• Gjennomføre trykktest ved redskapsbytte 

• Utføre fysisk/visuell sjekk av sikker tilkobling av redskaper der trykktest ikke kan utføres 

• Koble av redskap fra hurtigkoblingen dersom løftekroken skal benyttes til løfteoperasjoner 

• Sikre at last er sikret under løft og kjøring 

• Stoppe arbeidet dersom du ikke har full kontroll på personell som befinner seg innenfor maskinens 

arbeidsområde (under gravemaskinens arm/redskap eller i maskinens blindsoner/arbeidsområde) 

• Ikke operere maskin og utstyr uten dokumentert og verifisert utstyrsspesifikk opplæring 

• Gjøre seg kjent med vedlikehold for aktuelt utstyr, og daglig følger opp at utstyret er uskadd og fungerer 

tilfredsstillende 

• Utføres nødvendig smøring og rutiner for renhold i utsatt arbeidsmiljø, eks: slam, støv, snø og is etc 

• Følge krav til sikker utførelse ved bruk av gravemaskin til fritthengende last 

• Sørge for at ingen befinner seg under gravemaskinens arm eller redskap som er festet til hurtigkoblingen 

 

Den signerte instruksen leveres til anleggsleder som tar kopi. Signert instruks skal alltid være tilgjengelig 

i gravemaskinens førerhus, slik at denne kan framvises ved forespørsel.  

Ved brudd på ett eller flere av punktene over, skal gravearbeidet stanses og nødvendige tiltak iverksettes for 

å sikre at arbeidet utføres i henhold til instruksen. 

 

________________________________ 

Signatur, dato og sted 

 

Denne er gyldig ett år etter signaturdato, eller inntil nye revisjoner utgis 

Visualisert på et klistremerke, montert synlig fra utsiden, i gravemaskinen, se Figur 1 
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Figur 1  Illustrasjon av et eksempel på klistremerke for sikkerhetsinstruksen. 

 
Transparent folie rettvendt(b) 148 x (h) 210mm 
Klistremerket bestilles hos Veidekkes avtaleleverandør: Kraftex AS. (kraftex@kraftex.no) tlf: 69252530 
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