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Eksempel på generell instruks for sanering av  
asbestholdige vann- og avløpsrør: 

 
 

Instruks 
 
Arbeidet skal følge denne instruksen som er basert på forskrift om utførelse av arbeid § 4-6 
 

1. Melding til Arbeidstilsynet 
Meldingen skal være sendt 1 uke før oppstart. Bruk Arbeidstilsynets meldeskjema. Ved akutte 
hendelser (for eksempel vannlekkasjer) som krever øyeblikkelige tiltak, kan melding sendes 
inn i etterkant, så snart det lar seg gjøre. 

 
2. Dokumentasjon som skal være tilgjengelig på saneringsstedet 

– Instruks for arbeidet (skal være gjennomgått og være lett tilgjengelig på stedet ) 
– Tillatelse til asbestarbeid 
– Arbeidstakernes kursbevis 
– HMS-kort 

 
3. Etablering av saneringsområdet 

– Sperr av området  
– Sett opp sikkerhetsskilt med teksten «Asbest – Adgang forbudt for uvedkommende» 

 
4. All røyking er forbudt på området 

 
5. Personlig verneutstyr 

– Bruk støvtett, glatt engangsdress med hette og hansker eventuelt med glatt regndress 
(uten  
lommer) over hvis forholdene krever det.  

– Bruk åndedrettsvern med P3-filter (ikke engangsmaske) 
– Bruk egnede støvler/vernesko som er lett å rengjøre 
– Bruk annet nødvendig verneutstyr som er påkrevd ved arbeid i grøft 

 
6. Arbeidsmetode 

– Rør skal i størst mulig grad tas opp hele. 
– Ved rørbrudd skiftes hele rørlengder framfor å kappe i rør/rørdeler 
– Dersom rørene må kappes: bruk verktøy som avgir minst mulig støv, eksempel grovtannet 

håndsag. Under saging, tilføres vann med såpe (for eksempel oppvasksåpe) for å bryte 
overflatespenningen og for å begrense støvutviklingen. 

– NB! Hurtigroterende verktøy som vinkelsliper med kappskive, motorsag eller liknende 
tillates ikke brukt.  

– For å unngå brekkasjer, skal rørene løftes forsiktig ut av grøfta. Rørlengder som er for 
tunge til å håndtere manuelt, skal løftes ut ved hjelp av løftestropper og maskinkraft. 

 
7. Asbestavfall 

– Asbestmateriale (utkappet rørdel eller hele rør) skal pakkes inn i dobbel plast og merkes: 
«Inneholder asbest. Innånding av støv med dette materialet kan forårsake kreft. Bruk 
egnet verneutstyr».  
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– Asbestavfallet skal ikke bli liggende igjen i grøfta. 

– Innpakket materiale skal transporteres på lastebil til godkjent mottak, eventuelt låses inn i 
container eller oppbevares på innesperret område før levering. 

 
8. Rengjøring av utstyr 

– Utstyr og materiell som har vært i kontakt med asbest, spyles på plassen før 
forflytning. 

  
9. Personlig hygienetiltak 

– Skotøy og regndress vaskes og spyles etter hver arbeidsøkt og etter endt 
arbeidsdag. Engangsklær kastes sammen med asbestavfallet. 

– De som har arbeidet med asbest skal dusje etter hver arbeidsøkt, med 
mindre risikovurderingen åpner for annen løsning. Vaskestedet skal merkes 
som i punkt 3. 

– Når det er brudd på rør som krever øyeblikkelig utrykning vil det ikke være 
praktisk å tilrettelegge for dusj på stedet. Da kan wipes eller våtservietter 
brukes for å vaske åndedrettsvern og ansikt. Åndedrettsvernet beholdes på 
under spyling av dress og skotøy. 

– Vær bevisst på at kjøretøy ikke må bli forurenset med asbeststøv. Det er 
ikke lov å sette seg i kjøretøy med forurensede asbestklær og sko på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette er et eksempel på instruks for asbestsanering av vann- og avløpsrør. 

Eksempelet er utarbeidet av Arbeidstilsynet i november  2019. 
 

Merk at det kan være behov for å utvide denne instruksen for å dekke 

forholdene på de enkelte oppdragene. 
 

Det kan også være behov for en instruks om andre arbeidsmiljøforhold. 


