
– Alt vi gjør handler om å opp-
fylle HMS-krav satt av myndig-
hetene. Da er det godt å ha et 
verktøy som gjør kontrollen av 
kjemikaliene vi bruker i produk-
sjonen enklere.

n jan tveita

jan@askmedia.no

Dette sier Nina Borgen Bøe, HMS-
ansvarlig og KS-koordinator i 
bedriften Euroskilt, med hoved-

kontor på Vingrom sør for Lillehammer.
– Det elektroniske stoffkartoteket vårt er 

alltid oppdatert, det sørger leverandøren for. 
Når du skanner en QR-kode for en loka-
sjon, får du opp alle sikkerhetsdatabladene 
som er i bruk på lokasjonen. Deretter 
kan du gå inn på produktet og få opp 
sikkerhetsdatabladet, symboler og 
risikosetninger. Da slipper du å lete og bla i 
permene med sikkerhetsdatablader på papir, 
og jobben går mye raskere, tilføyer hun.

Elektronisk stoffkartotek

Det var i januar i år at lovpålegget om å 
ha stoffkartoteket på papir ble opphevet. 

Myndighetene åpnet nå for å gjøre det 
valgfritt å ha kartoteket på papir eller 
bruke en elektronisk løsning. 

Som en overgangsordning har Euroskilt 
valgt å beholde det papirbaserte stoffkarto-

teket, men målet er på sikt å fase ut dette. 
– Vi har et ønske om å bytte ut papirper-

mene helt, opplyser Borgen Bøe.
Du må uansett ha oversikt over hvilke 

kjemikalier som bedriften jobber med 
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Trafikkskilt er trafikksikkerhet: Her monterer operatør Lars Ivar Karlsen på folieringsavdelingen 
«Humpskilt». I bakgrunnen følger (f.v.) HVO Trond Høyesveen, HMS-ansvarlig Nina Borgen Bøe, 
Thomas Meinich Andreassen fra SafeUse og VO Jon Brubakken i Euroskilt med på arbeidet. 

HMS-VERKTØY OG
ELEKTRONISK HMS

HMS-ansvarlig og KS-koordinator Nina Borgen Bøe hos Euroskilt på Vingrom har supplert permen med sikkerhetsdatablader på papir …. 



og ha sikkerhetsdatablad på alle farlige 
kjemikalier som brukes eller dannes under 
produksjonsprosessene, understreker hun. 

Alltid oppdatert 

Euroskilt har produksjon fire steder i lan-
det, på Vingrom, Vik i Sogn, Storforshei i 
Nordland og i Tønsberg.

–  Euroskilt på Vingrom har tatt i bruk 
appen som ble lansert av leverandøren 
SafeUse tidligere i år. På sikt skal alle fire 
produksjonsstedene bruke den, opplyser 
Nina. 

– Appen gjør databladene for kjemikali-
ene lettere tilgjengelig for alle ansatte i 
virksomheten –  der de måtte befinne 
seg. I tillegg synkroniseres dataene med 
hovedprogrammet, som også sørger for 
at kartoteket alltid er oppdatert med siste 
versjon av databladene. Euroskilt har sam-
arbeidet med SafeUse siden 2014 og har 
gode erfaringer med denne leverandøren.

Et godt verktøy

– Det er svært viktig å kjenne til hva de 
ulike kjemikaliene som brukes i produk-
sjonen inneholder og hvilken effekt de har, 

sier hovedverneombud Trond Høyesveen i 
Euroskilt. Da vet du hvordan du skal opp-
tre dersom noen blir eksponert for stoffet. 
Høyesveen mener appen er et enkelt og 
godt verktøy til dette.

– Stoffkartoteket til SafeUse inneholder 
sikkerhetsdatabladene til alle kjemikaliene 
som brukes hos Euroskilt, supplerer Nina. »»
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….. med strekkodene fra det elektroniske stoffkartoteket (på reolen bak). (Alle foto: Jan Tveita) Ivar Klopp jobber i  
plateavdelingen. Legg 
merke til matta han står og 
arbeider på, den er også et  
HMS-tiltak i bedriften. 

Euroskilt produserer også 
mekanisk variable skilt 
med tre budskap: Jøran 
Dalby demonstrerer.
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Når jeg søker opp et stoff jeg vil vite mer 
om, finner jeg opplysninger om dette i 
stoffkartoteket. Farenivået til stoffet vises 
i form av fargene grønt, gult, oransje eller 
rødt. Ligger farenivået svært høyt, må jeg 
prøve å finne et annet stoff å erstatte dette 
med, forklarer Nina. 

– Vi tilstreber å gjøre kjemikaliebruken i 
bedriften så miljøvennlig og lite helseska-
delig som mulig for de ansatte, under-
streker hun. Vi har heller ingen skadelige 
utslipp som følge av vår produksjon.

Substitusjonsplikt

Alle virksomheter som produserer og 
bruker miljøskadelige og farlige stoffer, har 
såkalt substitusjonsplikt. Dette betyr at 
dersom det finnes en mer miljøvennlig og 
mindre helseskadelig variant av kjemikaliet 
på markedet, skal dette foretrekkes. 

– Sikkerhetsdatabladene er utarbeidet av 
fagfolk, men du må selv bestemme om du 
vil bruke stoffet i bedriften, spesielt i tilfel-
ler der du ikke finner noe substitusjons-
stoff, understreker Nina. 

Når ulykken er ute

Noen ganger er det nok med førstehjelp, 
som for eksempel øyeskylling, når ulykken 
er ute. I mer alvorlige tilfeller bør vedkom-
mende fraktes til sykehus raskest mulig. 

– Da bør du ta med deg informasjonen 
om stoffet til sykehuset, slik at personalet 
der vet hvilket stoff det dreier seg om og 
hvordan det skal behandles. Om mulig bør 
du ta stoffet med i tillegg til sikkerhets-
databladene, anbefaler hovedverneombud 
Høyesveen. 

200 sikkerhetsdatablader

– Da jeg begynte i Euroskilt i 2013, var en 
av de første oppgavene jeg fikk å vedli-
keholde sikkerhetsdatabladene, forteller 
Nina. Virksomheten har ca. 200 unike 
sikkerhetsdatablader, og uten kjemikalie-
bakgrunn var jeg avhengig av et system 
med informasjon knyttet til de enkelte 
databladene. 

Dette er Euroskilt:
Euroskilt ble etablert i 1985 og har ca. 
140 ansatte, 44 av dem på Vingrom. 
Bedriften produserer skilt, trafikksikker-
hetsløsninger og løsninger for utemiljø 
og avsperringer for det norske markedet. 
Bedriften startet med enkel skiltproduk-
sjon på Vingrom, men har i dag også 
produksjon i Vik i Sogn, Storforshei i 
Nordland og i Tønsberg, der også utvi-
klingsavdelingen ligger. Virksomheten har 
salgsavdelinger over hele landet. 

3. mars 2008 oppsto det brann i 
lakkboksen til Euroskilt på Vingrom. Dette 

førte til at produksjonen stanset opp, og 
virksomheten måtte flyttes til midlertidige 
lokaler i Lillehammer, men var tilbake 
igjen på Vingrom i juni 2009 i nye lokaler. 
Senere er lakkboksen erstattet av et nytt 
pulverlakkanlegg.

Bedriften er en del av SafeRoad Group 
som ble etablert i 2007 etter en sammen-
slåing av Euroskiltgruppen og Ørstagrup-
pen. Bedriften er ISO-sertifisert.

Euroskilt på Vingrom ved fire av dem:  
(F. v.) produksjonssjef Lars Tvete, hovedver-
neombud Trond Høyesveen, HMS-ansvarlig 
og KS-koordinator Nina Borgen Bøe og 
verneombud Jon Brubakken.

Dette er SafeUse
SafeUse er leverandør av stoffkartotek 
og kjemikaliedokumentasjon i Norge. 
Selskapet har kunder i alle markeds-
segmenter, fra store landbaserte virk-
somheter og offshoreselskaper, til små 
og mellomstore selskaper, kommuner 
og fylkeskommuner. Selskapet har 
historie tilbake til 1996 og har i dag 18 
ansatte ved kontoret i Sandefjord. 

Nyttig industrivernøvelse

Nylig gjennomførte Euroskilt en industri-
vernøvelse, der temaet var stoffkartoteket 
og bruk av appen.  

– Erfaringene fra øvelsen viste at vi må 
jobbe mer med trådløse soner på nettet 
slik at alle avdelingene i bedriften blir godt 
dekket, forteller Nina, som legger til at 
hele stoffkartoteket også kan legges offline. 

– Da er du sikker på alle måter – selv om 
det trådløse nettet skulle svikte, sier Nina 
Borgen Bøe.

Hva inneholder denne 
sprayboksen? Nina 
Borgen Bøe og Thomas 
Meinich Andreassen fra 
SafeUse tar appen i bruk 
for å finne sikkerhets-
databladet.


