
Lager og transport
Transportenhet og lager skal være 
godkjente. Man må alltid ha oversikt 
over mengder, og sikkerhetsinstruks 
må være utarbeidet og tilgjengelig.

Sprengningsplan
Gjennomgå alltid sprengningsplan 
med alle involverte før oppstart  
av nytt anlegg.

Planlegg boring 
med operatør 
Planlegg alltid boring med  
bore operatør. Rapporter skriftlig  
om slepper og hullavvik.

Sikkerhetsavstand
Ikke bore nærmere ladet hull enn 
minst  halvparten av lengden av 
borehullet og aldri nærmere enn 
to meter.

Salveplan
Husk salveplan for hver salve.

Orden
Hold salven ryddig og ha kontroll  
på sprengstoff.

Kontroller koblinger
Kontroller at koblingene 
ikke kommer i klem under 
dekningsmattene. Mål salva før, 
under og etter dekking hvis det 
brukes elektriske tennere.

Dekningsmatter
Bruk nok dekningsmatter.

Mannskap
Ha alltid nok mannskap til  
posting samt åpen radio- eller 
telefon kontakt.

Kontroller
Kontroller alltid sprengt salve 
for udetonert sprengstoff.
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Lager og transport
Transportenhet og lager skal 
være godkjente. Man må alltid 
ha oversikt over mengder, og 
sikkerhetsinstruks må være 
utarbeidet og tilgjengelig.

Sprengningsplan
Gjennomgå alltid sprengnings-
plan med alle involverte før 
oppstart  av nytt anlegg.

Planlegg boring  
med operatør 
Planlegg alltid boring med  
bore operatør. Rapporter 
skriftlig  om slepper og 
hullavvik.

Sikkerhetsavstand
Ikke bore nærmere ladet 
hull enn minst  halvparten av 
lengden av borehullet og aldri 
nærmere enn  to meter.

Salveplan
Husk salveplan for hver salve.

Orden
Hold salven ryddig og ha 
kontroll på sprengstoff.

Kontroller koblinger
Kontroller at koblingene 
ikke kommer i klem under 
dekningsmattene. Mål salva 
før, under og etter dekking 
hvis det brukes elektriske 
tennere.

Mannskap
Ha alltid nok mannskap til 
posting samt åpen radio-  
eller telefon kontakt.

Kontroller
Kontroller alltid sprengt salve  
for udetonert sprengstoff.
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