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For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller
anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak
og at alle aktører tar ansvar.

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i hvordan de skal utføre arbeidet på en trygg og sikker
måte for å hindre belastningsplager, helseskader og ulykker.

Roller på bygge- og anleggsplassen
Byggherren skal gjennom hele bygge- og anleggsprosessen
påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.
Dette skal skje gjennom planlegging og prosjektering av
prosjektet, samt ved god organisering og oppfølging av
arbeidet i utførelsesfasen.

På bygge- eller anleggsplassen skal arbeidsgivere og
enkeltpersonforetak følge de lover og forskrifter som gjelder.

Når det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen
samtidig eller etter hverandre skal arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø koordineres.
Byggherren skal utpeke en koordinator for hele prosjekt, eller
en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen.
Byggherren kan velge å ta rollen som koordinator selv.
Koordinering i prosjekteringsfasen omfatter:
 å sørge for å utarbeide planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA-planen).
 å koordinere prosjekteringen slik at hensyn til sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.
Koordinering i utførelsesfasen omfatter blant annet:
 å følge opp risikoforhold nevnt i SHA-planen, og sikre at
arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen.
 å følge opp at det settes av tilstrekkelig tid til å
gjennomføre de ulike arbeidsoperasjonene.
Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidstakerne har et
forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiveren skal sørge for å
innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan i
virksomhetens internkontroll, og:
 informere byggherren om risikoforhold som ikke er
beskrevet i SHA-planen
 informere byggherren om avvik fra SHA-planen som kan ha
betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø
 informere sine ansatte og verneombud om SHA-planen
 ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
 ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
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Arbeidstakerne har både en rett og en plikt til å medvirke i
arbeidsmiljøarbeidet. De skal blant annet sette seg inn i
reglement, instrukser og rutiner, melde avvik og komme med
innspill til forbedringstiltak.
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker
som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet kan stanse
arbeidet dersom det foreligger umiddelbar fare for
arbeidstakernes liv eller helse.
Samordning mellom aktører
Hovedbedrift er en rolle som en av virksomhetene må påta
seg når flere virksomheter utfører arbeid på samme byggeeller anleggsplass.
Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de
enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og skal:
 sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige
opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge
skader på de øvrige arbeidstakerne.
 gi regler for å sikre god informasjon om disponering av
felles arealer og felles ressurser som kraner, heiser og
stillaser, brakkerigg, lys i fellesareal, dekkeforkanter i
fellesareal.
 gjennomføre samordnende møter og føre kontroll med
felles arealer og felles ressurser (vernerunder).
God planlegging og organisering
Før bygge- eller anleggsarbeidet starter skal arbeidet være
planlagt og organisert. Alle skal ha nødvendig opplæring og
medvirke i arbeidet for å kunne ivareta et sikkert arbeidsmiljø.
Et viktig planleggingsforhold er blant annet bemanning, for
eksempel bruk av utenlandsk arbeidskraft. Da må
arbeidsgiveren skaffe seg kunnskap om arbeidstakernes
språkkunnskaper for å kunne sørge for at alle, inkludert
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innleide, har nødvendige opplæring. Arbeidsgiveren må om
nødvendig sette inn tiltak for at manglende kommunikasjon
ikke skal medføre økt risiko når de skal i gang med arbeidet.
Byggherren bør i tilbudsunderlaget stille krav om at
arbeidsgiverne skal beskrive tiltak for å unngå at manglende
felles språkkunnskaper skal gi økt sikkerhetsrisiko. Disse
tiltakene kan byggherren innarbeide i SHA-planen.
Fremdriftsplanen, som er et punkt i byggherrens SHA-plan,
skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal
utføres. Det skal tas hensyn til samordning av de forskjellige
arbeidsoperasjonene.
Risikofaktorer
Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og har behov for
spesialisert kunnskap. Næringen preges av tøffe krav til
fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjedene lange, og
omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort.
Eksempler på risikofaktorer:
 flere virksomheter og yrkesgrupper er ofte på samme sted
for å utføre arbeidsoppgaver
 stadig endring i arbeidssted og samarbeidsrelasjoner
 ulik sikkerhetskultur mellom ulike virksomheter, yrker og
nasjonaliteter
 arbeidstidsordninger (lange arbeidsdager/-uker, skift- og
nattarbeid)
 støy, vibrasjoner og ugunstige temperaturforhold
 tungt fysisk arbeid, ugunstige arbeidsstillinger og gjentatte
bevegelser
 inhalasjon av støv, røyk, gass og damp, hudkontakt med
vann og kjemikalier

Uønskede hendelser skyldes ofte:











mangelfulle HMS-rutiner
for liten oppmerksomhet på HMS i anbudsprosessen
mangelfull planlegging og koordinering
manglende systemer for registrering av nesten-ulykker,
ulykker, farer og uønskede hendelser
manglende medvirkning ved utarbeidelse av sikker jobb
analyser (SJA)
mangelfull eller manglende opplæring
uklare ansvarsforhold
rotete og uoversiktlige arbeidsplasser
språk- og kommunikasjonsproblemer
krevende klimatiske forhold (is, snø, regn og vind)

Positive resultater kan oppnås på byggeplassen når:
 byggherren følger opp sine plikter
 ansvarsforholdene er klare
 framdriftsplanen er forsvarlig med hensyn til sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø (SHA)
 informasjonsrutiner er etablert og følges opp
 hovedbedriften samordner de enkelte virksomhetenes
HMS-arbeid
 virksomhetene har gode rutiner for oppfølging av sin
internkontroll
 virksomhetene sikrer at ansatte har nok kompetanse til å
ivareta sine ansvarsområder og utføre sine
arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte
 avvik meldes og følges opp
Viktige faktorer for å lykkes er opplæring, informasjon,
kommunikasjon, motivasjon og erfaringsutveksling.

Arbeidstilsynet og bygge- og anleggsnæringen
I perioden 2014–2015 gjennomfører Arbeidstilsynet en rekke tilsyn med virksomheter i bygge- og anleggsnæringen.
Målene for denne satsingen er at på bygge- og
anleggsplasser som har fått tilsyn skal:

Og i virksomheter som har fått tilsyn av
Arbeidstilsynet skal:

 ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med
SHA/HMS være tydelig fordelt
 farer og problemer være kartlagt, risikoforholdene
vurdert, planer utarbeidet og tiltak iverksatt for å
redusere risikoen. (Dette inkluderer bruk av verne/sikringsutstyr og oppdatering etter behov)
 det være iverksatt rutiner for å avdekke/rapportere
avvik eller uønskede hendelser og at disse blir
behandlet slik at ulykker forebygges
 arbeidstakerne være kjent med ulykkes- og
helsefarer som er forbundet med arbeidet, og ha
den opplæring, øvelse og instruksjon som er
nødvendig (inkludert i bruk av verne/sikringsutstyr)

 det planlegges med og praktiseres forsvarlige
arbeidstidsordninger
 alle ansatte ha lovlig arbeidsavtale og ID-kort
 alle ansatte minimum få utbetalt allmenngjort
lønn (bygg)
 arbeidstakere ikke utsettes for uheldige belastninger
(støy, støv og annen luftforurensing, vibrasjon,
ubekvemme arbeidsstillinger, o.l.)
 alle maskiner og arbeidsutstyr ha påkrevet
verneutstyr og være forskriftsmessig kontrollert
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