Velkommen til et aktivt HMS, miljø og
kvalitetsstyringsarbeid!

Våre målsettinger er:
»
»
»
»
»

Vi vil arbeide for å etablere gode og trygge arbeidsforhold i vår virksomhet.
Vi skal la lavt sykefravær være en indikator på om HMS-arbeidet er godt.
Ta hensynet til sikkerhet i hverdagen for våre ansatte på alvor.
Etter beste evne å verne om det ytre miljø og hindre forurensning.
Levere ethvert oppdrag med en faglig tilfredsstillende standard.

Alle mål kommuniseres til de som arbeider for eller på vegne av oss.

Vårt system omfatter:
Argus-håndboken - 3-delt håndbok for de ansatte med;
» informasjon om vår virksomhet og sikkerhetsinstrukser i del 1
» en praktisk kalenderdel i del 2
» generell informasjon om spillereglene i arbeidslivet i del 3.
Overordnet styringssystem
Vårt styringssystem tilfredsstiller alle myndighetskrav, samt kravene til kvalitetsstyring i
NS-EN ISO 9001:2008 og kravene til miljøstyring i EN-NS ISO 14001:2004.
Prosjektstyring
I alle prosjekter gjør vi relevante styringsdokumenter tilgjengelig for alle involverte på en
mest mulig effektiv måte, samtidig som vi etablerer gode verktøy for registrering av faktisk
utførte oppgaver som dokumentasjon i våre prosjekter.
Forpliktelse; Alle våre ansatte er forpliktet gjennom sin arbeidsavtale til å sette seg inn i våre
systemer og benytte de deler av systemet som til enhver tid er naturlig i sitt arbeid.

Med hilsen
SN Stålbygg AS

Rune Sundal
Daglig leder

Litt fakta om vårt firma
Firmanavn:

SN Stålbygg AS

Besøksadresse:

Eldøyane, 5411 Stord

Postadresse:

Postboks 1324, 5406 Stord

Foretaksnr.:

NO 990 944 636 MVA

Telefon:

5340 0550

E-post:

post@sn-staalbygg.no

Daglig leder:

Rune Sundal

Mobiltelefon:

468 40 824

HMS-ansvarlig:

Kjartan Nilsen

Kvalitets-/faglig leder: Rune Sundal
Verneombud:

Kjartan Nilsen

Mobiltelefon:

992 52 293

Verneombud:
Dersom det er 10 eller flere ansatte i en virksomhet, er de ansatte pliktige til å velge et
verneombud med godkjent verneombudsopplæring.
Bedriftshelsetjeneste:
Bygg-, anlegg- og transportnæringen er pålagt å ha en tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er
godkjent av Arbeidstilsynet.
Medvirkning og avvikshåndtering:
Alle våre ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med innholdet i denne håndboken umiddelbart
etter mottak, og kvittere for gjennomlesning i eget dokument (Bekreftelse.). Dokumentet
skal rives ut og leveres arbeidsgiver i henhold til anvisninger i skjemaet. SN Stålbygg AS har
ikke funnet en mer hensiktsmessig måte å gi generell systemopplæring på.
Gjennom avvikssystemet har alle ansatte mulighet for å påvirke HMS-arbeidet.
Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen:
SN Stålbygg AS gjennomfører hver høst en gjennomgang av håndboken og reviderer den i
henhold til de forhold som er registrert. Grunnlaget for håndbokrevisjonen er endringer i
regelverket, avviksprotokoll og løpende notater.
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Varslingsplan
Se også håndbokens del 3 om ulykker og arbeidsrelatert sykdom.

Hos oss varsles følgende ved brann og andre ulykker:
Daglig leder Rune Sundal

Mobil:

468 40 824

Verneombud Kjartan Nilsen
Arbeidstilsynet, dagtid – tast 3 for melding av ulykke:
Utenom kontortid, se liste på: www.arbeidstilsynet.no
Giftinformasjonen – www.helsenorge.no/Giftinformasjon

Mobil:
Tlf.:

992 52 293
73 19 97 00

Tlf.:

22 59 13 00

DSB - www.dsb.no

Tlf.:

482 12 000

Legevaktsentralen - nasjonal legevakt

Tlf.:

116 117

Giftinformasjonen har som oppgave å gi informasjon i forbindelse med akutte forgiftninger,
og svarer på spørsmål om giftighet av kjemiske stoffer/produkter, førstehjelp og medisinsk
behandling. Sørg for å ha ev. faktaopplysninger klare når du ringer. Døgnåpen telefon.
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - skal kontaktes ved alvorlige ulykker i
forbindelse med f. eks eksplosiver, farlig gods, farlige stoffer, større el-ulykker med mer.
Legevaktsentralen mottar henvendelser fra hele landet via dette nummeret.
Ved behov viderekobles samtalene til andre legevaktsentraler og AMK.

ICE: Registrerer en pårørende
person som du kaller ICE (=In
Case of Emergency) med
tilgjengelige telefonnummer på
mobiltelefonen din.
Ønsker du flere kontakter,
registrer disse som ICE1, ICE2,
ICE3 osv.

©Argus AS – Håndbokens del 1

Beredskapsplan ved akutt forurensning
Ring 112/110 ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

En akutt forurensning skal håndteres iht. beredskapsplanen nedenfor, umiddelbart etter at
forurensningen er oppdaget.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tett lekkasjen umiddelbart.
Vurder utslippsmengde og forurensningsfare.
Registrer drenasjeveier.
Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare).
Ikke spyl eller fortynn.
Absorber med absorbenter (som bark, sagflis og annet materiale).
Sperr av midlertidig.
Avklar videre med politiet/brannvesen.
Orienter overordnet.

Det er den som er ansvarlig for
forurensningen som prinsipielt skal
bære alle kostnader.
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Organisasjonsplan

Eiere

Styret

Daglig leder
Rune Sundal

KV

HMS ansvarlig

Rune Sundal

Kjartan Nilsen

Montasjeansvarlig

Produksjonsansvarlig

KV & HMS ansvar

KV & HMS ansvar

Organisasjonsplanen ovenfor er generelt for den daglige drift. HMS-ansvaret er et uavkortet
linjeledelsesansvar.
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Sentral godkjenning
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