TEKNISK
Ingeniørvesenet

Risikovurdering - vinter
Det er viktig at foreldre, skoleansatte og publikum generelt kan hjelpe å minimere faren for at barn
kan komme til skade. Vissheten om at lekende barn kan befinne seg i snøskavler, brøytedeponier og
akende ned bakker eliminerer enhver sjanse for hvilepuls hos brøytesjåfører på arbeid.
Tiltak
- Ingeniørvesenets plakat «Barn, brøyting og gult lys» som omhandler brøytemannskapets møte
med barn og publikum gjøres kjent for barnehager, skoler, FAU o.l. slik at de kan gjennomgås
sammen med barna
- Ingeniørvesenets ROS analyser for vintervedlikehold er revidert og gjennomgås med alle
kommunens kontraktører på det årlige brøytekurset
- Alle kommunens kontraktører skal få utstedt et sertifikat fra Ingeniørvesenet som viser at de har
gjennomgått brøytekurset med risikovurdering, opplæring i vintervedlikehold og rutiner i forhold til
møte med publikum.

Relevante utdrag fra brøytekurs:
- Ved snøfall skal fortrinnsvis prioriterte veier/GS veier være gjennombrøytet før skoler og
barnehager åpner om morgenen.
- Ved behov for strøing skal fortrinnsvis prioriterte veier/GS veier være gjennomstrødd før skoler og
barnehager åpner om morgenen.
Skoler, Barnehager, Foreldreutvalg, mm.
Det er svært viktig at alle rektorer og barnehagebestyrere informerer barn og foreldrene om
1. innholdet i «Barn, brøyting og gult lys»
2. viktigheten av at voksne (skole- og barnehageansatte) er til stede og bidrar til å hindre barn å
komme i kontakt med maskinen (ved feiing, brøyting, rydding)
Enkle regler for barna
Fortell barna om noen enkle regler som hører med til vinterhalvåret:
1. Bruk refleks og/eller refleks-vest når du går til- og fra skole
2. Bruk refleks og/eller refleks-vest når du leker ute
3. Aldri lag snøhuler i brøytekanter, snøskavler eller snø-deponier
4. Vær observant etter gule varsellys, og vis sjåføren at du er der

Fortell oss gjerne om steder dere mener
både vi og barna bør være spesielt på
vakt.
Da kan dere ringe Servicetorvet på
Tlf 38 07 50 00, eller sende e-post til
post.teknisk@kristiansand.kommune.no
Med vennlig hilsen
Kristiansand ingeniørvesen

