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Nr. 1 2017 Bruk av traktor 
 

Videre arbeid overføres til handlingsplan nr 1 

Farekilder/identifiser
t risiko 

Sannsynlighet for skade Konsekvens av 
skade, Hva kan 
skje ? 

Risiko   Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene?  Forebyggende tiltak  Risiko 
etter 
tiltak 

Opplæring    Generelt    Ansatt skal ha gjennomført dokumentert opplæring for aktuell 
maskin. I tillegg skal gårdens instrukser for bruk av maskin og utstyr 
gjennomgås 

  

                                       
Støy 

Lite sannsynlig (2) ny 

traktor.  støy i hytte 

under 80 dB A og 

arbeid under 8 timer. 

Sannsynlig (3) i eldre 

traktorer                                            

  Alvorlig (3)                

6 

 
 
 
Bruk av egnet hørselvern for traktor med støy over 80 dB A. Anbefales å 
bruke hørselvern ved lange økter på traktoren. 
 

6 

 

 

 

9 6 

1.1 Klemfare ved 
kobling av 
bakmontert 
maskiner. 
Hengende last                                  

 

Sannsynlig (3   

                                      
Meget Alvorlig 
(4) 

 
12 

 Aktsomhet ved kobling av maskiner. 
Ikke stå mellom maskin og traktor ved senking/løfting av maskin, 
Hvis hjelpemann ved kobling skal traktor settes i fri før personen går bak traktoren. Ikke gå 
under oppløftet lasteapparat. Stå ved siden av opphengt sekk ved fylling av gjødsel /korn. 
Ikke gå under oppløftet maskin for vedlikehold mm. 

8 

1.2  Veltefare 
Traktor tilkoblet 
lasteapparat 

  Sannsynlig (3)  Meget alvorlig 
(4) 

12 Bruk  setebelte ved kjøring. Vis aktsomhet ved kjøring i bratt terreng og ved kjøring 
på vei. Holde traktorhytte ryddig og fjerne ting som kan komme under 
pedalene.Senk lasteapparatet ved kjøring. Monter motvekt bak på traktoren 

 8 

 1.3Muskel og skjelett   Sannsynlig(3)Feil 
utstigning, feil plassering 
av hendler mm. kan gi 
skader over tid   

  Alvorlig (3)  9 Ha ergonomiske tilrettelagt hendler/pedaler. Godt sete. Bruk av 
speil/ryggekamera. Ikke hoppe ned fra traktorhytten Gå ut av traktor på 
samme måte som du går inn 

 6 

1.4 Kraftuttak   Sannsynlig(3)  Alvorlig(3)  9    Vern over kraftuttak, stopp kraftuttak før du går bak traktoren  6 
                

 Kjemikaliepåvirkning  Lite sannsynlig (2)  Alvoflig (3)  6    Bruk egnede hansker i henhold til sikkerhetsdatablad ved påfylling av 
diesel/olje 

 3 


