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Internkontrollsystem 

Instruks for rengjøring av vegnettet i forbindelse med transport av masse ved 

Forset 

 

Forset Grus AS har et generelt ansvar for å minimere belastningen ved massetransport i 

lokalmiljøet. Det er en kjent sak at det ved massetransport er fare for støvflukt og at 

veinettet kan bli påvirket negativt i form av støv og skitt.  

For å minimere belastningen for lokalmiljøet ved massetransport har Forset Grus AS satt 

opp dette internkontroll systemet.  

Utgangspunktet for systemet er at retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles.  

 

I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre 

støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning av massene, bruk av 

klorkalium og evt. vasking av hjul.  

Konkrete tiltak:  

• Alle ansatte og innleide sjåfører i Forset Grus skal når det oppdages avvik i renhold 
av lokale veier varsle kvalitetsansvarlig Jens Ljøkjell på tlf 92 01 99 57 umiddelbart. 
Om Jens ikke er tilgjengelig skal andre i ledelsen kontaktes.  
 

• Anleggsvei skal benyttes til å kjøre av skitt fra hjulene. Den anlegges fra avkjøring 

fra fy.704 og 100 meter i østlig og vestlig retning parallelt med fylkesveg 704.  

 

• Det er etablert muligheter for vasking av hjul på steinbruddsiden av fv 704. Dette 
skal benyttes ved behov.  Det gjøres her oppmerksom på at hjulvasking ikke skal 
foregå ved minusgrader.  
 

• Uavhengig av tilbakemelding fra øvrige ansatte har Jens Ljøkjell et ansvar for 
daglig å sjekke renhold langs fv 704 gjennom Tanem. I denne kontrollen er det 
spesielt viktig å sjekke krysningspunktet mellom fv 704, steinbruddet/grustaket og 
deponiet.  
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• Ved avvik /behov for renhold skal kosting og spyling iverksettes umiddelbart. 
 

• Uavhengig av behov – kosting/ spyling gjennomføres minst en gang pr uke forbi 
Tanem   
 

• Rengjøring av vegnett med sidearealer skal utføres uten at grøfter eller 
dreneringssystem tettes. 

 

Utføring av renhold gjennomføres normalt av Forset Grus AS som har egnet utstyr for 

dette. Ved behov leies i tillegg Kjeldsberg AS inn.   

Ved transport av tørr masse og spesielt på dager med mye vind – vanning av massene 
skal utføres. Dette ansvaret har hver enkelt sjåfør. I tillegg vil ledelsen følge ekstra godt 
med slike dager.   
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Jens Ljøkjell  

Forset Grus AS     


