
RISIKOANALYSE I PRAKSIS

Hos Gigant har vi medarbeidere med lang erfaring med å 
jobbe for sikrere arbeidsplasser og de brukes ofte som kon-
sulenter hos bedrifter som vil ha en grundig risikoanalyse av 
sitt anlegg. Analysen bør gjøres regelmessige for å se om det 
har hendt noe nytt i anlegget eller i regelverket.

Denne risikoanalysen er foretatt hos en større bedrift som 
har god orden på sitt HMS-arbeide, men fortsatt er det mye 
å ta tak i. Analysen er foretatt i fabrikk- og lagerområdene på 
hele anlegget. 

Det foregår lakkering på anlegget og det fraktes en mengde 
kjemikalier av ulik fareklasse til og fra fabrikken.
Analysen er foretatt på de ulike områdene hvor det kan skje 
uhell og søl av kjemikalier.

Dette er en konkret analyse fra en bestemt fabrikk, men den 
bør være lærerik for alle andre som har risiko for søl. Det er 
bare å tenke seg hvordan de ulike sikringsforslagene kan 
overføres til egen situasjon.



LAKKLAGER VAREMOTTAK
Risiko: Søl ved lossing av lastebiler 
som ikke står inntil rampen og hånd-
tering på lageret. Forslag tiltak: Spill-
barriere som hindrer søl i å spre seg 
og Gigasorb og Gigant absorberende 
ark for suge opp.

LAKKLINJEN 
Risiko: Transport av IBC containere til 
lakklinjen og håndtering der.
Forslag tiltak: Sikring av porten ut med 
en T-sperre og beredskapskasse for 
akutt behov.
  
ROBOTSPARKLINGEN
Risiko: Ved håndtering av IBC con-
tainere med truck gjennom sparkel-
linjen, finnes det risiko for søl og akutt 
lekkasje.
Forslag tiltak: Sikre porten med en 
T-sperre som hindrer søl i å renne ut 
av lokalet og regnvann i å komme inn. 
Beredskapsboks for å kunne ta hånd 
om søl ved evnt. ulykke eller mindre 
søl. Bytte ut sand med Gigasorb, det 
er lettere og har høyere absorbering-
sevne enn sand.

MILJØSTASJONEN/VAREMOTTAK
Risiko: Veldig hyppig transport av 
kjemikalier og andre miljøskadelige 
væsker på denne plassen med stor 
risiko for søl og lekkasje.  
Forslag tiltak: Komplettere eksister-
ende beredskapsboks så den får riktig 
innhold. Benytt spillbarriere for å hin-
dre søl i å spre seg.  
  

DIESELPÅFYLLINGEN OG VAREMOTTAK TIL 
ROBOTSPARKLINGEN
Risiko: Kan oppstå lekkasje og ufo-
rutsett søl ved fylling av fyringsolje og 
ulykke med kjemikalier pga stor trafikk 
med truck. 
Forslag tiltak: Sluktetting for å hindre 
søl i å renne ut i kummen ved tanking 
eller ulykke. Sølbarriere for å hindre søl 
i å spre seg samt beredsskapsboks for 
å suge opp søl.  
 
VAREMOTTAK
Risiko: En stor del av fabrikkens vare-
mottak og håndtering av oljer og kjemi-
kalier skjer på denne plassen. Dette er 
også områdets laveste punkt, slik at ved 
ulykker i nærheten vil sølet havne her.  
Forslag tiltak: Komplettere med sluk-
tetting for raskt å kunne sikre kum-
mene. Sølbarriere for å hindre at søl 
sprer seg. Beredsskapsboks for å ta 
hånd om sølet.  

 LAGER (UTE)
Risiko: Det er mye trafikk på dette ste-
det med lastebiler, trucker og andre 
kjøretøy. Dette øker risikoen for at det 
kan skje søl av olje som kan renne ned 
i grunnvannet.  
Forslag tiltak: Sluktetting for raskt å 
kunne hindre at søl renner ned i kum-
mene ved en evnt. ulykke og deretter 
bruke en sølbarriere for å hindre at det 
sprer seg. Så trenger man en beredss-
kapsboks for å ta opp og fjerne sølet. 
 
LAGER (INNE)
Risiko: Siden det skjer lagring og 
oppbevaring av kjemikalier inne på 
lageret, finnes det alltid risiko for lek-
kasje, først og fremst i forbindelse 
med håndtering. Dette er ikke store 
volumer, så faren for at det sprer seg 
utenfor lokalet er liten. Men med tanke 
på arbeidsmiljøet bør det finnes egnet 
utstyr for å ta hånd om søl. 
Forslag tiltak: En beredskapsveske av 
universaltypen for oppsamling av min-
dre kjemikaliesøl. 

OPPDEMMING T-SPERRE 
Hindrer væske i å renne ut. Kan kjøres over av 
truck. Finnes som rette, vinkler og skjøter.
Art.nr. 396296642 3,5 m x 5 cm rett

ABSORBENT
Absorberer stort sett alle typer væsker så som 
oljer, emulsjoner, løsemidler og syrer. Den 
absorberer også vann.
Art.nr. 396236176  0,4 x 0,5 m / 100 stk

SPILLBARRIÆRE
Produsert av polyuretan.
Art.nr. 396235778  10 x 7 x 300 cm

BEREDSKAPSKASSE 
UNIVERSAL 295
36 stk Texlan Universal Pute Stor
1 rull Texlan Universal Sperre
200 stk Punktmatte Kem Ark/Tynn
2 stk Oppdemmingspølse Universal 7,5x250 
cm
2 par Vernehansker
2 stk Avfallssekker, kraftige
Total oppsugingsevne 295 liter.
Art.nr. 396294522

SLUKTETTINGSMATTE
Laget av polyuretan. Finnes i flere formater.
Art.nr. 396235731  60 x 60 cm

 




