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Personlig verneutstyr.  
Med personlig verneutstyr menes bekledning og utstyr du tar på deg for å beskytte deg med, 
for å unngå skader og plager både på kort og lang sikt. Noe personlig verneutstyr inngår i 
utstyrspakken som alle elever må anskaffe ved skolestart. Dette må du ta vare på, mister du 
det må du selv bekoste nytt utstyr. Verneutstyr som ikke inngår i utstyrspakken vil du ved 
behov få utlånt av skolen. Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som 
utføres, og farene forbundet med denne.  
 
Det er påbudt å bruke personlig verneutstyr, elever som ikke har eller 
ikke bruker dette vil bli vist bort fra verkstedet.  
 
Du må lære deg de symbolene som brukes for å angi hvilket verneutstyr 
som er nødvendig å bruke for de ulike arbeidsoperasjonene:   

 

 
Arbeidstøy, heldekkende (kjeledress eller bukse og jakke). 

 

• Arbeidstøy er påbudt i alle verksteder.  

• Arbeidstøyet skal være i flammehemmende stoff.  

• Arbeidstøyet skal vaskes regelmessig.  

• Det er ikke tillatt å bruke arbeidstøy påtegnet symboler, ordtak eller 
annet. 

 
Sveise- og slipeforkle.  

 

Beskyttende forkle må brukes.  

• Enkelte arbeidsmetoder som sveising og sliping kan kreve ekstra 

beskyttelse mot gnistregnet fra arbeidet. Et forkle i skinn eller lær er da 

påkrevet. Sveising eller sliping kan være slike oppgaver.  

 
Vernedress. 

 

Heldekkende vernedress må brukes.  

• Enkelte arbeidsoperasjoner krever en helt tett arbeidsdress med 

friskluftsystem. Eksempel på slikt arbeid er sandblåsing.  

 

 
Arbeidshansker. 

 

Egnede arbeidshansker må brukes.  

• Arbeidshansker reduserer risikoen for fingerskader.  

• Det finnes arbeidshansker for ulike formål, enkelte kan være grove for å 

hindre rift og sårskader, andre tåler varme og reduserer faren for 

forbrenning, mens andre er beregner for å beskytte mot etsende væsker 

og andre skadelige stoffer. Bruk arbeidshansker tilpasset formålet. 
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Vernesko. 

 

Vernesko må brukes.  

• Ved siden av kjeledress er vernesko alltid påbudt når du er i 

verkstedet, uavhengig av om arbeidet du utfører krever det eller 

ikke. 

 

Hørselvern. 

 

Hørselvern må brukes.  

• Støy er et svært alvorlig problem i arbeidsmiljøet. Det kan føre til store 

belastninger for de som utsettes for mye støy. Støy fører til dårligere 

hørsel og tap av hørsel og andre skader, som øresus (Tinnitus). Mange 

utsetter seg også for høye støynivåer i fritiden.  

• Det mest effektive hørselsvernet er øreklokker. Det finnes mange 

forskjellige typer. Velg hørselsvern som er lette og behagelige å bruke, 

selv over et lengre tidsrom.  

• Det er ikke tillatt å bruke øreklokker/propper med musikk i verkstedene.  

 

Vernebriller. 

 

Vernebriller må brukes.  

• Sponfraskillende verktøy, både håndverktøy og maskiner, avgir spon til 

omgivelsene, av og til med stor kraft. Kan forårsake kutt og sårskader, 

mest alvorlig hvis du skulle få det i øynene. Spon fra maskiner kan være 

varme, selv små spon kan brenne seg fast i øyet. Det kan føre til 

alvorlige øyeskader og i verste fall kan du miste synet.  

 

Sveisebriller. 

 

Sveisebriller må brukes.  

• Sveisebriller brukes til arbeider med gass-sveiseapparat. Brillene har 

farget glass som demper det skarpe lyset fra sveiseflammen. Må ikke 

brukes ved lysbuesveising.  

 

Ansiktsvern/visir. 

 

Ansiktsskjerm/visir må brukes.  

• Et visir kan være et alternativ til vernebriller, i tillegg til å beskytte 

øynene beskytter det også resten av ansiktet. Spesielt egnet ved bruk av 

slipemaskiner som avgir varme partikler. Kan da med fordel brukes i 

kombinasjon med vernebriller. 
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Støvmaske. 

 

Støvmaske må brukes.  

• Støvmaske er nødvendig ved arbeider eller i omgivelser med mye støv 

og partikler i luften. En absolutt nødvendighet ved enkelte slipearbeider. 

Beskytter ikke for gasser og løsemidler.  

 
Kullfiltermaske. 

 

Kullfiltermaske må brukes.  

• I tillegg til å beskytte mot støv, beskytter kullfiltermasken mot 

løsemiddeldamper i luften. Vær oppmerksom på at det aktive kullet i 

kullfiltermasken har begrenset levetid, det varer ikke lenge etter at 

masken er tatt ut av den lufttette pakningen. Se merkingen på 

innpakningen. 

 
Friskluftmaske 

 

Friskluftmaske må brukes.  

• Ved arbeider som avgir røykgasser og giftige gasser til luften er det 

best å bruke en friskluftmaske. Ren, renset luft føres inn masken via et 

slangesystem. Du vil få opplæring i bruk av masken. 

 
Sveisemaske. 

 

Heldekkende sveisemaske må brukes.  

• Elektrisk lysbuesveising gir ultrafiolette lysstråler som er hundre ganger 

større enn ved gass-sveising. Det er da nødvendig å beskytte både øyne 

og ansiktet for øvrig. Sveisemasker kan også ha innebygd 

pustevern/friskluft, noe som er nødvendig når avtrekk mangler. 

 
Hårnett eller lue. 

 

Har du langt hår må lue eller hårnett brukes.  

• Et spesielt faremoment med roterende maskiner oppstår for de med 

langt hår. Mange har fått revet luggen av seg når håret er blitt med 

spindel eller kjoks rundt.  

• Som lue tillates ikke strikkelue.   
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Personlig hygiene og renhold.  

 

Personlig hygiene ut over det vanlige er påkrevet.  

• Klær og hud må holdes mest mulig rene for olje. Dersom olje er i 
kontakt med huden over lengre tid, kan du få kløe og utslett, i verste fall 
kan du utvikle eksem og hudkreft over tid. Håndhygiene er derfor svært 
viktig, når du forlater verkstedet må du alltid vaske hendene godt. Bruk 
gjerne håndkrem både før og etter at du er i verkstedet. 

 
Hjelm. 

 

Vernehjelm må brukes.  

• Mest aktuelt på byggeplasser og andre arbeidsplasser med hengende 
last eller aktiviteter som foregår i flere etasjer. 

 
Refleksvest. 

 

Refleksvest må brukes.  

• Også aktuelt på byggeplasser, og spesielt hvor aktiviteter foregår ute 

hvor det er dårlig belysning. 

 
Maskinveiledning og/eller produktdatablad. 

 

Bruksanvisning/produktdatablad må leses før arbeidet starter.  

• Arbeidsoppdraget involverer bruk av maskiner du må ha gjort deg kjent 

med bruksanvisningen for, og/eller bruk av potensielt skadelige 

produkter. Gjør deg kjent med produktdatabladene og bruksanvisninger. 

 
Avsug. 

 

Punktavsug må brukes.  
• Arbeidsoperasjoner hvor det utvikles røyk, skadelige gasser, løsemidler 
og/eller partikler til luften som gjør det nødvendig med bruk av 
punktavsug 

 

 


