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Spørsmål om livbøyer og leidere 
 
Det vises til henvendelse mottatt 24. januar 2019 og henvendelse som ble sendt til 
Bymiljøetaten og videresendt til Oslo Havn KF 22. januar 2019. Henvendelsene knytter 
seg til regelverket rundt livbøyer og leidere langs kaier. 
 
Frem til 2013 gjaldt forskrift om havnearbeid. Denne hadde blant annet konkrete 
bestemmelser om utstyr på kaianlegg.  
 
I forbindelse med at forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og 
arbeidsplassforskriften trådte i kraft i 2013, ble forskrift om havnearbeid opphevet. Merk 
at disse gjelder for arbeidsplasser. Formålet med disse er å sikre at arbeid organiseres 
og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjøres 
blant annet gjennom risikovurderinger og gjennomføring av nødvendige tiltak, 
medvirkning fra ansatte og nødvendig informasjon/opplæring. 
 
Arbeidsplassforskriften har i tillegg to konkrete bestemmelser knyttet til utforming av 
leidere, rømnings- og redningsutstyr. Disse finnes i forskriftens §§ 2-23 og 4-2. 
 
§ 2-23.Utforming av leidere 

Leidere skal være tilstrekkelig dimensjonert og sikkert festet. Trinnene skal være 
sklisikre. 

Leidere skal ha sidevange eller håndlist som avsluttes i rekkverkshøyde over øvre 
plan og om nødvendig være utstyrt med sikring mot fall, for eksempel ryggbøyle. 

Lange leidere skal ha hvileplan. 

Når leider har funksjon som redningsvei skal den markeres slik at den er godt synlig. 

 
§ 4-2.Rømnings- og redningsutstyr 
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Rømnings- og redningsutstyr skal finnes på steder hvor arbeids- eller 

rømningsforholdene gjør det nødvendig, for eksempel ved drukningsfare eller at farlig 
atmosfære kan oppstå. 

Kaier, basseng og kummer mv. skal være utstyrt med løs eller fast stige eller annen 
innretning som gjør det mulig å komme opp uten hjelp fra andre. På kaier og andre steder 
hvor det er nødvendig, skal redningsbøye, redningshake og eventuelt båt være lett 
tilgjengelig. 

Ved arbeid under jord skal det være mekaniske hjelpemidler for transport, dersom 
rømning krever store fysiske anstrengelser. 

Redningsutstyret skal være funksjonsdyktig og klart til bruk til enhver tid og være lett 
tilgjengelig. 

Oppbevaringssteder for rømnings- og redningsutstyr skal være hensiktsmessig 
merket. 

 
Når det gjelder Oslo Havn KF, så vurderes det hvilke steder det er mest hensiktsmessig 
å plassere leidere og redningsutstyr. Der det er hensiktsmessig, så følger vi i 
utgangspunktene retningslinjene fra forarbeidene til den tidligere forskriften. Plassering 
av ledere skal monteres på hensiktsmessige steder og med 50 meters mellomrom og 
merkes med refleks. Det er også foretrukket at de går ca. 1 meter under laveste 
lavvann.  
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