
Vi trenger løsninger med barrierer gode nok til at 
menneskelige feil ikke medfører katastrofe



Økt sikkerhet i gjennomføring av 

elementmontasje i Norsk BA-næring

Steinar Stake 

HMS-sjef Veidekke Entreprenør AS - Bygg



Deltagere fra hele prosessen 

▪ AT

▪ BEF

▪ Byggherre (….)

▪ Krankompetanse

▪ Elementmontør

▪ Elemententreprenør

▪ RVO

▪ Rådgiver

▪ Totalentreprenør



Mandatet

▪ Etablere en tydelig omforent veileder for økt sikkerhet i prosessen 

fra bestiller til ferdig montert betongelementbygg i norsk BA-

bransje 



Bakgrunn

▪ Alvorlige ulykker og avvik også i elementmontasje

– AT: «7 dødsulykker i perioden 2011-2019 

– Gruppen har sett nærmere på 55 alvorlige hendelser 

▪ Store forskjeller i rammevilkår/rutiner/krav til- og faktisk gjennomføring 

av elementmontasje i prosjektene 

▪ Vi har antagelig nok regler og rutiner- mangler i etterlevelse

▪ Invitasjon fra Veidekke om et felles løft, tydeliggjøring krav og 

muligheter



Lav sannsynlighet - Høy konsekvens



Fra HMS-standard i Veidekke Bygg

7



Ett år siden vi startet….

▪ Hvor langt har vi kommet?



Arbeidet så langt

▪ Fysiske møter

▪ Teamsmøter

▪ Konkretisering i faggruppene

▪ Presentasjoner av arbeidet- diskusjoner



«Sikker & effektiv…..»

▪ Hva er den helhetlige prosessen?

▪ Hva er suksessfaktorene?

▪ Hva trenger du fra andre?

▪ Hva skal du bidra med?



02 Hva trenger du fra andre? Hva skal du bidra med?

Generelt

Ide-fasen

Prosjektering

Oppstart på byggeplass

Transport/byggeplass

Montasjen

Avslutning

Annet
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Hva er suksessfaktorene for en sikker og effektiv gjennomføring?



Vi ser for oss produktet

▪ De overordnede suksessfaktorene 

▪ Hjelpemiddel for alle parter 

– økt realkompetanse i prosjektering 

– økt formalkompetanse i montasje

▪ Den enkelte interessent/faggruppes ansvar og viktigste oppgaver

▪ Gode eksempler; f.eks gode riggløsninger, utfordre til mer innovasjon 

▪ En årlig gjennomgang av nye HMS-innspill fra «forslagskasse» som bør 

inngå i neste versjon

▪ Tilgjengeliggjøres på SfS BA sine hjemmesider



Videre arbeid i gruppen

▪ Gruppene sammenstiller sine bidrag

▪ Dialog med «Sikre-løft» og Byggherregruppen

▪ Gjennomgang av helheten

▪ Dermed har vi produktet (arbeidstittel)

– Veiledningen for prosessen sikker & effektiv elementmontasje

▪ Så gjenstår «bare» innsalget i BA-bransjen



Sikker og effektiv elementmontasje

▪Målet er null alvorlige ulykker!

▪Strategien er samarbeid

▪Vi er nærmere en bransjesamkjørt 

veiledning


