
FAQ brille- og hanskepåbud
Spørsmål Svar
Hva med meg som bruker briller fra før ? Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger 

vernebriller med optisk styrke. Betonmast har 
innkjøpsavtaler på vernebriller med optisk styrke. 

For arbeid av tilfeldig, ikke permanent og kortvarig 
karakter, samt besøk og befaring, er en oververnebrille 
et godt alternativ. 

Skal arbeidsgiver dekke vernebriller 
med optisk styrke?

Ja, for ansatte som er avhengige av briller i det daglige 
arbeidet, dekkes vernebriller med optisk styrke.

Hva slags krav stilles til bruddstyrke i glass i 
vernebriller med optisk styrke? 

Vi har krav til høy bruddstyrke i glass (1F, polykarbonat-
glass), som beskytter mot høyhastighetspartikler. 
Vernebrillene tåler å bli beskutt med 6 mm stålkule i 45 
m/.
I tillegg anbefales det klart glass med UV-filter, 
antirefleks, antismuss, antidugg og herdet overflate (høy 
ripefasthet).

Er hjelmmontert visir tilstrekkelig som verne-
brille?

Hjelmmontert visir iht. EN 166 er godkjent som verne-
brille. Vi anbefaler likevel å benytte ordinære vernebriller 
(EN 166) fordi vi erfarer at visir er lettere å bruke feil og 
har historisk medført øyeskader ved bruk. Hjelmmontert 
visir kan ikke erstatte goggles (tettsittende vernebriller).

Hva slags godkjenning skal vernebrillene ha? Vernebrillene skal være EN-godkjent. Alle vernebriller 
i Betonmasts sortilog er godkjent iht. EN 166. 

Kan vanlige briller erstatte vernebriller? Nei, vanlige briller kan ikke erstatte vernebriller. 
Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger 
vernebriller med optisk styrke. Betonmast har 
innkjøpsavtaler på vernebriller med optisk styrke. 

For arbeid av tilfeldig, ikke permanent og kortvarig 
karakter, samt besøk og befaring, er en oververnebrille 
et godt alternativ.

Hvor lenge skal en vernebrille vare? Vernebrillene i vår sortilog er generelt av høy kvalitet, 
men hvor lenge de varer avhenger av hvor flink du er til 
å ta vare på dem. 
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Må jeg bytte fra vernebriller til goggles 
(tettsittende vernebriller) dersom   
arbeidsoperasjonen tilsier det?

Ja, for mange operasjoner skal det benyttes goggles 
(tettsittende vernebriller), for eksempel sprutende 
kutte-, slipe-, bore- og skjærearbeider, samt arbeid med 
kjemikalier og fersk betong. 

Det finnes et stort antall typer øyevern, derfor er det er 
viktig at type øyevern tilpasses arbeidsoperasjonen. 
Flere øyeskader i Betonmast skyldes feil bruk av øyevern.

Hva gjør jeg dersom spesielle værforhold eller 
annet gir dårlig sikt gjennom vernebrillene? 

Vernebrillene bør fjernes inntil sikten er tilbakevendt, 
og det igjen er forsvarlig og hensiktsmessig å benytte 
vernebriller. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeids-
operasjoner som krever goggles (tettsittende 
vernebriller). Dersom værforholdene da utgjør en fare, 
bør arbeidsoperasjonen utsettes.

Kan bruk av vernebriller skade øynene på sikt? Nei, ikke hvis du benytter EN-godkjente vernebriller i op-
tisk klasse 1F. Alle vernebrillene i Betonmasts sortilog er i 
optisk klasse 1F. 

Gir vernebrillene UV-beskyttelse? Ja, vernebrillene i vår sortilog gir UV-beskyttelse. Disse 
har polykarbonatglass som naturlig blokkerer for UV-
lys. Dette gjelder også vernebrillene med klart glass. 

Hva slags vernehansker kreves? For vernehansker gjelder minimum EN 420, fortrinnsvis 
EN 388 ved mekanisk risiko. 

Vi må som vanlig risikovurdere arbeidsoperasjonene 
som utføres og miljøet det arbeides i – som 
representerer ulike risikoer og ulike EN-standarder

EN-standarder vernehansker:
EN 420 – Vernehansker generelle krav (minstekrav)
EN 388 – Mekanisk risiko 
EN 407 – Termisk risiko 
EN 12477 – Sveising 
EN 511 – Lave temperaturer 
EN ISO 374 – Farlige kjemikalier 

En vernehanske kan være godkjent iht. flere standarder, 
men minimum EN 420. En vernehanske som eksempel-
vis skal beskytte mot kutt og varme/ild, vil være 
godkjent iht. EN 420, EN 388 og EN 407. 
For generelle arbeider hvor det er en viss risiko for kutt 
anbefaler vi vernehansker iht. EN 388 med minimum 
indeks 3 for skjæremotstand (evt. kategori B eller C iht. 
ny testmetode). 

For å unngå at dette blir for komplisert har vi utarbeidet 
et Verneutstyrskort – hanske. 
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Det finnes eksempler på vridningsskader og 
kuttskader på hender, der hansken har satt seg 
fast i bevegelige maskindeler. Hva gjelder her?

Betonmast anbefaler her hansker med lav rivemotstand 
(EN 388). Hansken skal gå lett i stykker om den setter seg 
fast. Riktig størrelse på hansken er avgjørende. Les 
produsentens bruksanvisning for maskiner og verktøy. 

Hvor lenge skal en vernehanske vare? Dette avhenger av kvaliteten som er valgt, om du har 
valgt riktig vernehanske til arbeidsoperasjonene du 
gjør, og hvor flink du er til å ta vare på hansken. 
Vernehanskene i Betonmasts sortilog er generelt av 
høy kvalitet. Husk at kjemikaliehansker er 
«engangshansker» med en varighet på inntil 8 timer 
etter første eksponering. 

Hva gjør jeg dersom jeg skal utføre presisjons-
arbeider med små komponenter? 

Riktig størrelse er avgjørende. Velg en vernehanske med 
god fingerfølsomhet, fleksibilitet, grep og slitestyrke. 
Videre må du velge egenskaper ut ifra arbeidsoperasjon 
og risiko. 

Gjelder påbudet om vernehansker også 
dem som ikke utfører arbeid ute på bygg- 
og anleggsplassen? Som for eksempel 
befaring, betjening av instrumenter og 
utstyr med  berøringsskjerm. 

Ja, påbudet gjelder for alle som oppholder seg på 
Betonmasts prosjekter. 

Hvis det er mest hensiktsmessig å ta av seg verne- 
hanskene i en kort periode, for å betjene instrumenter 
eller utstyr med berøringsskjerm, er det selvsagt tillat. I 
Betonmasts sortilog finner du også vernehansker som er  
touchskjerm-kompatible. 

Hva er standard personlig verneutstyr på 
Betonmasts prosjekter?

I Betonmast er standard personlig verneutstyr hjelm, 
vernebriller, vernehansker, vernesko og synlighetstøy. 
Ut over dette gjelder prosjektspesifikke krav til 
verneutstyr, som for eksempel krav til høyde på 
vernesko og arbeidsantrekkets synlighet 
(synlighetsklasse 1, 2 og 3). Det stilles også krav til 
verneutstyr som følger arbeidsoperasjon og 
eksponering, som for eksempel krav til hørselvern, 
friskluftsmaske, fallsikringssele og flammehemmende 
arbeidstøy.

Hvem skal bruke standard personlig 
verneutstyr?

Alle som oppholder seg på Betonmasts byggeplasser 
skal være iført standard personlig verneutstyr. Dette 
gjelder også ansatte hos underentreprenører, 
leverandører og besøkende. 

Må jeg bruke vernebriller og vernehansker 
når jeg kjører maskin eller lastebil?

Nei, men du skal alltid ha vernebriller og vernehansker 
tilgjengelig, og verneutstyret må være på når du går ut 
av maskinen og lastebilen.

Gjelder påbudene også pågående prosjekter? Påbudene gjelder alle pågående og kommende 
prosjekter i Betonmast.
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Hvordan skaffer jeg vernebriller og 
vernehansker?

Ta kontakt med prosjektleder / nærmeste leder når du 
har behov for nytt verneutstyr. Vernebriller og 
vernehansker bestilles av prosjektledelsens representant 
via webshopen hos vår PVU-leverandør, Ahlsell. 

Hvilke vernehansker og vernebriller kan vi 
velge mellom?

Se Betonmasts sortilog med anbefalte produkter. Husk å 
velge riktig verneutstyr til riktig arbeidsoperasjon. 

Kan UE kjøpe hansker og briller 
gjennom Betonmast? 

Betonmasts samarbeidspartnere har tilgang til vårt 
sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig 
verneutstyr gjennom vår leverandør. Ta kontakt med 
Ahlsell HMS salg- og kundeservice for å bestille:

Telefon: 66 81 10 20
E-post: hms-ordre@ahlsell.no 
Web: www.ahlsell.no 

Her kan du bestille personlig verneutstyr til samme be-
tingelser som Betonmast, og få svar på produktrelaterte 
spørsmål. Hvis din bedrift ikke er kunde hos Ahlsell 
Norge AS, vil du få hjelp til å etablere et uforpliktende 
kundeforhold.

Har sammenlignbare entreprenører i 
BA-bransjen tilsvarende påbud?

Skanska har hatt tilsvarende påbud siden 2011, AF siden 
2019. Begge kan vise til nedgang i antall skader på 
hender og øyne. De opplever imidlertid fortsatt skader, 
som ofte skyldes valg av feil vernebrille eller feil 
vernehanske til arbeidsoperasjonen. Selskapene forteller 
at deres ansatte opplever det som positivt å få tilgang 
på gode produkter. 

Gjelder påbudene også til og 
fra arbeidsområdet?

Vernehanske- og vernebrillepåbudet gjelder på alle 
områder der Betonmast har ansvaret for sikkerheten. 

Hva gjør jeg dersom jeg ser noen som ikke  
benytter vernebriller og/eller vernehansker?

Ta kontakt med vedkommende og spør hvorfor det ikke 
benyttes vernehansker og/eller vernebriller. Hvis ved-
kommende ikke har en saklig og god grunn skal arbeids-
operasjonen stanses inntil nødvendig verneutstyr er på 
plass. 
For øvrig vises det til rutine for sanksjoner ved brudd på 
HMS-regler. 

Hvem tar kostnaden for personlig verneutstyr? Kostnaden for egne ansatte dekkes av det enkelte  
prosjekt. 
Når det gjelder underentreprenører er personlig verne-
utstyr et arbeidsgiveransvar, og påkrevd personlig 
verneutstyr dekkes derfor av den enkelte arbeidsgiver. 
Alle Betonmasts samarbeidspartnere har imidlertid 
tilgang til vårt sortiment og samme betingelser på kjøp 
av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør. 
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Er det noen begrensninger hva gjelder optisk 
styrke for vernebriller?

For at en vernebrille med optisk styrke skal være CE-
merket må aktuell styrke være testet i lab. Det gjør at det 
er noen begrensinger på styrker hvor det er spesielle 
forhold som gjør at det ligger utenfor standard styrke-
område, som for eksempel ved øyeskader.

I slike tilfeller produserer vår konsernleverandør verne-
brillen iht. krav, spesifikasjoner, verneklasse og rett 
styrke, og utsteder et følgeskriv som dokumenterer at 
vernebrillen er produsert iht. gjeldende regelverk. Dette 
er vår garanti på at vernebrillen er godkjent etter verne-
klassekrav. 

Dersom du ikke kan gå til optiker eller lege utenom  
arbeidstid, og du må til optiker eller lege for å sjekke 
synet,  får du lønn for den tiden dette tar.

Får jeg fri med lønn for å gå til optiker eller 
lege for å sjekke synet dersom jeg må ha 
vernebriller med styrke?

Nei, Betonmast dekker ikke lesebriller/ vanlige 
briller. Kostnaden for dette må den ansatte selv 
dekke.

Dekker Betonmast lesebriller?

Ved behov for vernebrille med styrke, tar du først 
kontakt med prosjektleder/nærmeste leder for å få en 
rekvisisjon. Bestill synsundersøkelse hos Brilleland, 
Interoptik eller Synsam. Ta med rekvisisjonen og evt 
briller til synsundersøkelsen. Optikeren vurderer 
behovet, bestiller deretter brilleglass tilpasset 
vernebrillene og dine øyne, og setter de nye glassene 
inn i vernebrillene når de er klare.  

Jeg har behov for vernebriller med styrke. 
Hvordan bestiller jeg, og hvordan tilpasses 
vernebrillene? 


