En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det
og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
Opplisting av farer og medvirkende forhold:
Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til vann
Konsekvens:

Sett inn verdi for
mest sannsynlige konskevens:

Uønskede hendelser
Beskrivelse av hendelsen:
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

Sannsynlighet:

Risiko

Gitt valgt konsekvens, hvor
sannsynlig er hendelsen?
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(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)
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Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

Merknader:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres)

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)
Jeg,

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)
Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.
(Dokumenteres ved signatur i loggbok)

Veiledning til risikovurdering.

Risikovurderingen må få frem lokale forhold, slik de er beskrevet i arbeidsbeskrivelsen.
Farer/uønskede hendelser knyttes til
- trafikantenes sikkerhet
- den delen av arbeidernes sikkerhet som har med passerende trafikk å gjøre
- fremkommelighet
Forhold som påvirker sannsynligheten for en hendelse er ikke statiske,
men vil endre seg veldig med både type arbeid som pågår i øyeblikket, trafikken forbi, vær-, lys- og føreforhold.
Derfor er det viktig å få frem slike forhold og farer.
Det kan være til hjelp å først liste opp farer og medvirkende forhold som kan gi økt sannsynlighet for eller forverrede
konsekvenser ved hendelser
(slik som høy fart, mye trafikk, blanding av trafikantgrupper, dårlig sikt, dårlig vær.).
Når konsekvens vurderes er det viktig at de aktuelle risikoene er formulert som uønskede hendelser.
Det vil si hendelser med en form for konsekvens enten for tredjepart, arbeidere,eller for fremkommeligheten.
En vurderer ikke verstefallskonsekvensen, men «mest sannsynlige konsekvens».
1. Liten konsekvens tilsvarer små personskader/førstehjelp eller minimalt redusert fremkommelighet.
2. Middels konsekvens tilsvarer personskade med fravær/legebesøk, eller noe redusert fremkommelighet.
3. Stor konsekvens tilsvarer alvorlig personskade (varige mén eller død) eller sterkt redusert fremkommelighet.
Når sannsynlighet vurderes, så tar man utgangspunkt i en periode på 12 måneder.
Og at tilsvarende oppgaver også utføres på lignende veger andre steder i landet.
Hvor ofte vil en hendelse med valgt konsekvens kunne inntreffe her, eller på andre steder?
1. Ingen hendelser av denne typen? → Liten sannsynlighet
2. Én hendelse av denne typen? → Middels sannsynlighet
3. To eller flere hendelser av denne typen? → Stor sannsynlighet
Tiltak:
- varsling av trafikantene
- sikring av trafikantene
- sikring av arbeiderne, men bare den risikoen den passerende trafikken påfører dem
(og ev. andre tiltak (organisering, arbeidstid etc.))
Temaanalyser om trafikkulykker ved vegarbeid fra 2011 og 2017
viser at følgende forhold ofte er relevante å vurdere når en skal identifisere behov for tiltak:
Anleggsavkjørsler: Krav til siktforhold og størrelse på anleggsavkjørsler (samme krav som til permanente avkjørsler);
krav til maksimal hastighet på anleggsvei.
Siktforhold store maskiner: Høydeforskjeller som gir utfordrende blindsoner.
Myke trafikanter: Gående og syklende? Motorsyklister i sommerhalvåret.
Barn og/eller skoleveg.
Sikring mot bratt terreng og sikring mot vann.
Belysning og optisk leding.
Er det noen av risikoene som bare gjelder på deler av døgnet/uken mens arbeid pågår?
Må for eksempel varsling stå oppe hele døgnet, eller kan dette fjernes utenfor arbeidstid?

