
Arbeidsmiljø for driftsoperatøren

Beskyttelse mot kjemisk , biologisk og fysisk fare



Offentlig selskap (IKS) med ca. 240 årsverk

Eiet av 12 kommuner

Leverer tjenester innen

vannbehandling,

avløpsrensing

og avfallshåndtering/

gjenvinning

Leverer 45 mill. m3 vann

Tar imot 52 mill. m3 avløpsvann

Håndterer 120 000 tonn avfall

IVAR er sertifisert i henhold til
ISO 9001:2008 (kvalitet) og

ISO 14001:2004 (miljø)
I tillegg er vi akkreditert for analyse av avløpsvann og drikkevann

8 gjenvinningsstasjoner og 
1 ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall

IVARs vann- og avløpsanlegg
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• Eier og drifter 11 
renseanlegg

• Mekaniske, 
biologiske, kjemiske 
anlegg

• Varierer fra 740 PE til 
370 000 PE

• Fra ukentlig tilsyn til 
daglig oppfølging

IVARs renseanlegg



IVARs vannbehandlingsanlegg

• 5 vannbehandlingsanlegg (3 råvann + 2 grunnvannsanlegg)

• Ansvar for drift og vedlikehold i 5 kommuner gjennom samarbeidsavtaler. Er «kommunens 

VA-etat» i disse kommunene
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Langevatn vba.
• Anlegget har kapasitet til å behandle 2 500 liter vann i sekundet, og henter ubehandlet vann 

fra Romsvatn/Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatn i Gjesdal.

• Leverer ca. 41 millioner m3 vann årlig.



Arbeidsmiljø – hvorfor er det viktig?

Arbeidsmiljøloven -§ 1-1 sier:
«Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for 
en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon»

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på jobben.
Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Helsefremmende arbeidsplasser handler om å forbedre det fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet, 
fremme aktiv deltakelse og styrke de ansattes faglige og personlige utvikling.

Å jobbe skal med andre ord gjøre oss friskere.
«Arbeidsplassen er et helsehus» Per Fugelli (professor i sosialmedisin)

Alle arbeidsplasser er unike, noe som også gjør at arbeidsmiljøet er forskjellig ut 
fra hva slags arbeidsplass du har, og krever ulike tilnærminger.
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Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

• Tunge løft

• Støy og vibrasjoner

• Arbeid i høyden

• Arbeid i trange rom, tanker og basseng

Utfordringer i vårt arbeidsmiljø

Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
✓ Mikroorganismer
(bakterier og soppsporer, bakteriegifter (endotoksiner) 
og patogene mikroorganismer (sykdomsfremkallende 
mikroorganismer)

✓ Gasser (H2S, ammoniakk, metan, VOC 
(flyktige organiske forbindelser)

✓ Bruk av kjemikalier

✓ Kjemikalier som 
er kreftfremkallende/arvestoffskadelige



Utfordrende arbeidsoperasjoner
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Daglige –
ukentlige operasjoner: 
• spyling av rister, basseng, 

kanaler, tanker, 
overflateslam

Oppgaver som ikke er rutine, som 
utføres sjelden og som 
krever ekstra oppmerksomhet:
• Større vedlikeholdsjobber
• Tømming av tanker, tunnel, 

sump

Verktøy
✓ Ettpunktsleksjoner

✓ Sjekklister

Verktøy
✓ SJA

✓ Evaluering
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Utfordringer i arbeidsmiljøet må forebygges!

• Opplæring
• Tilrettelegging av arbeidsplassen
• Bruk av arbeidsutstyr
• Bruk av arbeidstøy
• Personlig verneutstyr
• Vaksiner
• Arbeidsinstrukser og prosedyrer
• Risikovurderinger
• Substitusjon av kjemikalier
• osv

Helsefremmende arbeidsplasser skapes ved å få 
kontroll over faktorer som påvirker helsen
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Helsefarer ved biologiske faktorer
Smittekilder:
• Avføring, blod, spytt og lignende fra syke 

dyr, mennesker og avfall
• Arbeidsprosesser som lager støv, dråper 

og dråpekjerner som 
inneholder mikroorganismer

• Arbeidsprosesser der 
mikroorganismer forurenser instrumenter, 
verktøy og arbeidslokaler

Prosedyrer som finnes hos oss:
• Hygieneregler
• Hvordan sjonglere mellom 

arbeid i avløp og vann?
• Bruk av arbeidstøy
• Bruk av verneutstyr
• Vaksinering , 

helseundersøkelser og
samarbeid med bht.

• M.fl.



Faktorer som påvirker HMS

• Organisering 

– Tildekking av prosesser

– Ryddighet og orden

• System

– Ettpunktsleksjoner - prosedyrer

– Sjekklister

• Planlegging

– Vedlikeholdssystem

– Kjemikaliehåndtering

• Opplæring og kunnskap
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Digitalt kjemikaliesystem
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Et samfunn der ingenting går til spille 
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