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SAMARBEID
FOR SIKKERHET
I BYGG OG
ANLEGG
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SfS BA skal være et
samarbeid om konkrete
problemstillinger som
er viktig for den enkelte
bedrift/organisasjon og for
fellesskapet. Det legges opp
til at prosjektene bemannes
av deltakere fra flere ledd i
næringskjeden, for å bidra
til tillit og samarbeid på
tvers av fag og roller. Vi
ønsker imidlertid også
velkommen prosjekter hvor
f eks samarbeidet skjer
mellom flere entreprenører
eller byggherrer dersom
problemstillingen i all
hovedsak kun berører den
ene parten.
Alle prosjekter som bidrar
til formålet i SfS BA ønsker
velkomne.
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HVEM ER SfS BA?

En kort introduksjon til samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen

I 2019 døde 9 personer som følge av arbeidsulykker i byggog anleggsbransjen. Kunnskapen som trengs for å unngå
disse ulykkene i år, finnes der ute. Vi jobber for å samle den
inn.
Skader og ulykker i arbeidslivet skyldes ofte
komplekse sammenhenger mellom direkte og
bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en
skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger
dette gode systemer, god kompetanse og gode
holdninger i alle ledd.
Bygg- og anleggsvirksomhet er, sammen med
transport og lagring, blant næringsgruppene i
Norge som dessverre gjerne blir assosiert med
arbeidsulykker. Selv om de fleste arbeidsplasser
har rutiner for å unngå forskjellige typer
ulykker som for eksempel fall, sammenstøt,
elektrisk spenning, kutt og andre typer ulykker,
viser statistikken at det i 2019 var langt over
4.500 ulykker kun i forbindelse med fall på
arbeidsplassene rundt om i landet.

Det å unngå skader, krever både at den
enkelte part tar et selvstendig ansvar, og
at vi gjennom gjensidig involvering skaper
en kollektiv innsats fra alle i næringen; Et
samarbeid for sikkerhet!
Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og
øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe
sikkert med bygg og anlegg, kan vi gjøre en
forskjell.

Hvem er SfS BA?
Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS
BA) ble stiftet i september 2019.
Organisasjonens formål er å arbeide
for en sikker og skadefri bygge- og
anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom
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samarbeid og oppbygging av tillit mellom
aktørene i næringen, ved felles arbeid med
problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø,
helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og
seriøsitet.
Våre stiftere – 77 stykker – består av små
og store aktører som representerer både
myndighetene, partene i arbeidslivet og hele
verdikjeden. Etter stiftelsen av SfS BA, har
flere tatt del i arbeidet, og vi er nå mer enn 120
partnere som jobber mot en sikker bygge- og
anleggsnæring.

Samarbeidet har sitt utspring fra
bransjeinitiativet Charter for en skadefri byggeog anleggsnæring (HMS-charteret).

«Tenk å kunne legge mange av
de diskusjonene vi nå sliter med i
hvert eneste prosjekt bak oss, og
konsentrere oss om god planlegging
og risikostyring. Som medlemmer
av SfS BA får vi brukt vår erfaring
og kompetanse til å finne felles
bransjeløsninger.»

«SfS BA er en arena for bransjen,
og for de som ønsker å levere til eller
forstå bransjen. Vi tror på samarbeid
som meget nyttig, først og fremst
innen standardisering og deling av
gode løsninger.»

Hvorfor bli medlem av SfS BA?
Vi kan si mye om hvorfor du som aktør i byggog anleggsbransjen bør bli medlem av SfS BA.
Likevel mener vi det er bedre dersom du hører
det fra noen andre:

- Peer Christian Anderssen, Skanska

- Einar Flakne, fagsjef HMS i Hent

«Vi ble medlemmer av SfS BA fordi
vi ville bidra til å påvirke bransjen i
riktig retning. Vi deler erfaringer og
lærer av hverandre – Det er tydelig at
vi står sterkere sammen.»
- Hilde Waage, regionsleder i EBA Agder.

«Vi opplever at det finnes mange
utfordringer i bransjen som ikke kan
løses på egen hånd, men som krever
godt samarbeid og dialog mellom
partnere - slik at vi i enighet vi kan gjøre
bygg- og anleggsbransjen til en sikrere
arbeidsplass. Det er viktig å forstå at
HMS ikke tåler konkurranse. Vi må
stå sammen og finne felles løsninger
via erfaringsutveksling på tvers av
bransjene. Derfor bør en bli medlem av
SfS BA.»
- Neda Maria Kaizumi, Caverion

Bli partner? Besøk oss på sfsba.no
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SfS BA:

HVORDAN OG
HVORFOR?
I Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)
utvikles det i felleskap veiledere og bransjenormer
for en sikrere næring. Alt arbeidet i SfS BA foregår i
arbeidsgrupper som ledes og bemannes av næringen.
Dette sikrer at vi jobber med de tingene næringen
mener er viktig, samtidig som at arbeidet i grupper
bidrar til å skape tillit mellom aktørene.
Siden sikkerheten i prosjektene er avhengig av et
samspill mellom alle aktørene i verdikjeden, er det
også viktig for oss i SfS BA at våre arbeidsgrupper
er bredt sammensatt. Dette fordi vi tror det er
gjennom samarbeid og tillitt mellom aktørene vi kan
heve sikkerheten i næringen og bidra til omforente
bransjestandarder.

BLI PARTNER |

Se hva vi skal i gang med og
meld deg på her for å ta del i
arbeidet: sfsba.no/bli-medlem

HMS KOMPETANSE

FALLULYKKER

LØFTEOPERASJONER
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Vi jobber innen dimensjonene arbeidsoperasjoner, ledelse og kultur, kompetanse og
rammebetingelser, og vi jobber med de største fareområdene fall, fallende gjenstand,
konstruksjonssvikt, konflikt menneske-maskin, elektrisk spenning og eksplosjon. Gjennom arbeidet i
gruppene bygger vi opp en verktøykasse som er fritt tilgjengelig for hele næringen å benytte seg av.
Arbeidet foregår som nevnt i arbeidsgrupper, og per november 2020 deltar omtrent 100 personer
fra hele næringen i disse gruppene. Å delta i arbeidet gir deltakerne en unik tilgang til nettverk, samt
mulighet til å påvirke bransjestandarder.
Her ser du hva noen av arbeidsgruppene våre jobber med:

F A L L U LY K K E R

Fallulykker gir ofte store konsekvenser for de
berørte, både menneskelig og økonomisk.
Selv ved korte fall, opparbeides det høy energi
som kan gi store og langvarige skader for de
involverte.

for stans i arbeidet har vært overhengende
fare for liv og helse. Regelverket rundt dette er
funksjonsbasert, hvor myndigheter definerer
krav gjennom å beskrive mål som skal
oppfylles.

Innen Bygg og Anlegg er det mange aktører
som er berørt av arbeid i høyden. Fallulykker
har gjennom flere år vært blant de høyest
representerte ulykkene når det kommer til antall
og alvorlighetsgrad. De fleste ulykkene skjer i lav
høyde, hvor man kanskje ikke føler seg utrygg
selv om man jobber i et potensielt farlig område.

SfS BA har etablert en bredt sammensatt
ressursgruppe, som skal identifisere og
prioritere etablering av flere arbeidsgrupper
som skal jobbe med ulike tiltak for å forebygge
fallulykker. Dette fordi vi ser at bransjen har
behov for hjelp til å oppfylle krav i regelverket
rundt arbeid i høyden.

Arbeidstilsynet har på sine kampanjer stoppet
4 av 10 tilfeller av arbeid i høyden. Bakgrunn
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H M S KO M P E TA N S E

Foto: Skanska

HMS kompetanse et av område vi jobber mye
med. I 2020 har vi en arbeidsgruppe som i første
omgang jobber med utstyrsspesifikk opplæring, og
som utarbeider informasjon om opplæringskravet
på en enkel og forståelig måte.

LØFTEOPERASJONER
Foto: Skanska

Det foregår mange løft på en byggeplass. SfS
BA er i ferd med å utarbeide en felles forståelse
og praksis i BA-bransjen, for hvordan sikre
løfteoperasjoner skal gjennomføres.

ARBEIDSGRUPPER | Interessert i en fullstendig oversikt

over våre arbeidsgrupper? Besøk sfsba.no

LYST
TIL Å
DELTA?

Vi ønsker deltakelse fra hele næringen i våre arbeidsgrupper.
Her får du mulighet til å både påvirke og lære. Det er viktig at
næringen selv kommer med innspill til hva dere ønsker å bidra
med, slik at vi får satt det på agendaen.
Har du forslag til en arbeidsgruppe, kan du laste ned vår
mandatmal og sende ditt innspill til oss.
NYHETSBREV
Du kan også melde deg på nyhetsbrevet til SfS BA for alltid
oppdatert informasjon.
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HVORFOR VÆRE MEDLEM I EN
INTERESSEORGANISASJON?
Blant de viktigste grunnene til at folk melder seg inn i
en organisasjon, er følelsen av tilhørighet og tilgangen
til en plattform for å møte andre med like interesser.
I tillegg til sosiale behov, settes gjerne
muligheten til å delta og påvirke høyt.
Nytteverdien av et medlemskap i en
organisasjon er ikke forbeholdt privatpersoner,
men gagner også aktører i næringslivet.
Det finnes flere medlemsorganisasjoner for
bygg og anlegg, og fordelene med medlemskap
er mange. Her er de syv største fordelene ved at
du og firmaet tar del i et større fellesskap:
Hvorfor melde seg inn i en
interesseorganisasjon for
HMS, bygg og anlegg?

7 FORDELER:

1.

TILHØRIGHET

Tilhørighet kan beskrives som følelsen av
å være sammen med noen som er seg selv
like, eller som respekterer og har behov for
de kvalitetene en innehar. Tilhørighet til en
bransje, et fagområde eller et interesseområde
vil på samme måte som på privat plan, legge
grunnlag for tilhørighet i en organisasjon hvor

flere både gir og tar av kunnskap og kapasitet
i forbindelse med å løse eller forbedre en
situasjon.
Tilhørigheten i en gruppe eller organisasjon
er ikke bare positivt ved at en hele tiden har
støttespillere dersom en skulle trenge det,
men også ved at det gir bedriften din ekstra
faglig tyngde i møte med nye potensielle
kunder og samarbeidspartnere. Det generelle
kundemønsteret tilsier at kunder helst, og
oftere, velger leverandører som har et godt
faglig nettverk rundt seg. Dette bringer oss
videre til neste punkt:

Foto: Kruse Smith
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2.

NETTVERK

Medlemskap i en fag-organisasjon gir mulighet
til å møte andre som jobber innenfor samme
område. Det gir tilgang til et stort nettverk
og viktige møteplasser for seriøse aktører i
bransjen. Et utvidet nettverk vil for mange også
bety enklere tilgang til hjelp i prosjekter hvor
bedriftens egen kompetanse ikke strekker til.

3.

PÅVIRKNING

Gjennom deltakelse i en forening eller
organisasjon, er man i en posisjon hvor det er
mulig å påvirke. Kanskje ønsker du eller din
bedrift å påvirke næringens rammebetingelser?
Eller vil du kanskje bidra til å skape en mer
sikker og seriøs arbeidsplass? Organisasjonene
er viktige organer for å få til dette; De gjør
undersøkelser, presenterer nye fakta og skaper
et press på at bransjelederne tar informasjonen
deres til etterretning. Organisasjonene blir
dermed også ofte lyttet til.

Dersom påvirkningskraft er den primære
motivasjonen for å melde seg inn i en
organisasjon tilhørende HMS, bygg
og anlegg, bør du undersøke hvilke
organisasjoner som tilbyr medlemmene
deltakelse i utviklingen av de feltene du er
mest interessert i.

«Folk snakker ofte høyt om
sikkerhet, men når de skal
ivareta det, blir det alltid
fokus på økonomi. Det er
synd at ting som har noe å
gjøre med folks helse og sikkerhet nedprioriteres slik at
det kun ser fint ut fra utsiden,
fordi vi må bruke minst mulig
penger på det. Gjennom godt
samarbeid og dialog mellom
partnere, kan vi – på tross av
stramme budsjetter for HMS
- gjøre bygge- og anleggsbransjen bedre.»
- Neda Maria Kaizumi, ansatt ved Caverion og
medlem av SfS BA.
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4.

KOMPETANSE

God og riktig kompetanse er viktig for både
bedriftene og den enkelte. Gjennom deltakelse
i foreningens arbeid vil du både kunne øke
din egen kompetanse og bidra til å heve
kompetansen i næringen innenfor flere områder.
Dette muliggjør videreutvikling og kontinuerlig
modernisering av faget, samtidig som det er
påvist at høy kompetanse gjerne også gir
færre uhell og arbeidsulykker.

Foto: Skanska

Kompetanse er viktig å kunne vise til i en
bransje hvor det florerer av små, store, seriøse
og useriøse aktører. Å være med på og utvikle
andres kompetanse - så vel som din egen – vil
være positivt for deg og bedriften også i form
av at overordnet rykte og tillit til bygg- og
anleggsnæringen vil vokse.

5.

VERKTØY OG MEDLEMSFORDELER

For mange er det i tillegg svært nyttig å kunne
få tilgang til en organisasjons medlemsfordeler.
Det kan for eksempel være invitasjoner til kurs
og konferanser, medlemsrabatter, praktiske
verktøy for informasjonsuthenting eller juridiske
fordeler.

6.

SAMMEN ELLER HVER FOR
OSS?

Helt fra barnehagealder av, har vi lært at
det ofte er lettere å løse store oppgaver
når en samarbeider med andre. Gode
samarbeidsevner er viktig for de aller fleste som
skal inn i ny jobb, eller som ser etter å ansette en
ny kollega. Slik fortsetter det livet ut.
Å samarbeide blir aldri avleggs.
For å ta oss selv som et eksempel på hvorfor
samarbeid er viktig i næringslivet:
Medlemmene i Samarbeid for sikkerhet i
bygg og anlegg (SfS BA) er satt sammen
av både andre medlemsorganisasjoner og
enkeltforetak. Vi samarbeider om en sikker
bygge- og anleggsnæringen på tvers av fag og
verdikjedetilhørighet.
Det å unngå skader krever både at den enkelte
part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom
gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats
fra alle i næringen. Gjennom utvikling av tillit
og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre
innsats for at bygge- og anleggsplassen skal bli
et sikrere arbeidssted.
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7.

DET LØNNER SEG

Å utvikle verktøy, bransjenormer og retningslinjer
sammen sparer den enkelte for både tid og
penger, mens resultatet er gode verktøy til nytte
for en sikrere næring.

TILHØRIGHET
NETTVERK
PÅVIRKNING
KOMPETANSE
VERKTØY OG FORDELER
SAMARBEID
LØNNSOMHET
FÅ DISSE FORDELENE OG MELD DEG INN HER

Foto: Skanska

Å skape sikkerhet alene, i et prosjekt med mange
aktører som er gjensidig avhengige av hverandre,
er ikke mulig. Vi kan jobbe med sikkerhet hver
for oss – det vil hjelpe. Eller så kan vi gjøre det
sammen.

Foto: Statsbygg

Foto: S
ta

tsbygg
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TEGN PÅ FORESTÅENDE
ULYKKER
Det er mange aktiviteter som pågår samtidig på en bygge- eller
anleggsplass. Felles for de største fareområdene er at det er
sterke krefter involvert, noe som gjør skadepotensialet svært
stort. Men hvordan kan du kjenne igjen og avverge alvorlige
ulykker før det er for sent?
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6

DE
STØRSTE

FAREOMRÅDENE:

HVA MÅ DU
SE ETTER?
Når man er på en bygge- eller anleggsplass,
er det viktig å være oppmerksomt til stede hele
tiden. Ikke bare må du fokusere når du utfører
dine egne oppgaver, men du må også være
oppmerksom på alt det andre som skjer rundt
deg. Det er viktig at du er kjent med de største
fareområdene og de livreddende reglene knyttet
til disse områdene.
I tillegg til å gjenkjenne de konkrete tegnene
tilhørende hvert fareområde, er det én ting du er
nødt til å huske på for å i det hele tatt ha sjans
til og kunne avverge ulykker: Du må alltid si ifra
hvis du ser noen som bryter en sikkerhetsregel.

Fall
Fallende gjenstander
Konflikt menneske/maskin
Konstruksjonssvikt
Kontakt med elektrisk spenning
Eksplosjon
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1. Fall
Innen bygg og anlegg er det mange aktører som arbeider i høyden. Fallulykker har
gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og
alvorlighetsgrad. Arbeidstilsynet har på sine kampanjer stoppet 4 av 10 tilfeller av arbeid i
høyden. Bakgrunn for stans i arbeidet har vært overhengende fare for liv og helse.
De fleste fallulykkene skjer ikke langt fra bakken.
Gjerne er dette fordi en i lav høyde ikke føler seg
utrygg, selv om en befinner seg på et potensielt
farlig område. Selv ved korte fall opparbeides
det høy energi, som kan gi store og langvarige
skader for de involverte.

Er du leder, er det
viktig at du sørger
for at teamet har
vurdert, og så langt
som mulig prioritert,
fallforhindrende
barrierer fremfor
falloppfangende
løsninger. Du skal
tilrettelegge for at
teamet har hatt nok
tid til planlegging,
risikovurdering og SJA.

For å unngå fallulykker fra høyde er det viktig at
du og dine kollegaer:
– Alltid er sikret når dere jobber i høyden
– Aldri bryter sperringer eller barrierer
– Deltar i Sikker jobb-analyse (SJA) før
arbeid i høyden og utfører arbeidet som
planlagt
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2. Fallende
gjenstander
Alt utstyr som brukes og/eller oppbevares i
høyden, har en potensiell fallenergi som er
avhengig av vekt og plassering over bakken.
Det betyr at selv en hammer som faller fra
for eksempel et stillas, kan være livsfarlig for
de som beveger seg under. På en bygge- og
anleggsplass foretas det også mange løft
med både store og tunge gjenstander, som for
eksempel betong-blokker, trevirke, verktøy og
maskiner.

For å unngå å bli skadet, eller skade andre, med
fallende gjenstander, er det viktig å:
– Aldri la løse gjenstander ligge å slenge
– Alltid plassere deg i sikker sone og aldri
gå under hengende last
– Ikke bryte sperringer og barrierer
– Sikre all last før løft og stoppe alle
løfteoperasjoner som er usikre
Som leder skal du også sørge for en ryddig
byggeplass. Du må gi relevante medarbeidere
den autoriteten og støtten de trenger til å
effektivt kunne stanse farlige situasjoner (for
eksempel kranførere til å stoppe uforsvarlige
løfteoperasjoner).

Lyst til å jobbe mer effektivt med HMS og være bedre i stand til å forutse alvorlige hendelser?
Besøk våre nettsider for å starte samarbeidet med SfS BA!

SA M A RB E ID FO R S IKK E R H E T I BYG G O G AN L EG G

3. Konflikt mellom
menneske og maskin

Bruk av store maskiner på bygge- og
anleggsplassene involverer blant annet fare for
både å bli klemt mellom maskin og for eksempel
en bygning eller fjellvegg, samt fare for påkjørsel.
Det er viktig at du som arbeidstaker:
– Alltid stanser minst ti meter fra maskinen, og venter på øyekontakt
og klarsignal fra maskinføreren, før du går inn i arbeidsområdet
– At du er/har gjort dine kollegaer kjent med maskinens blindsoner
– Bruker hjelpemann ved rygging når det er mulighet for påkjørsel
Som leder skal du alltid sørge for at deltakere i prosjektet er gjort kjent
med maskinenes potensielle muligheter for å forårsake ulykker, tilby sikre
gangveier på byggeplassen og gi pålegg om gjennomføring av samtlige
andre sikkerhetsrutiner.
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4. Konstruksjonssvikt
Hva om konstruksjonen du har bygget
svikter, eller grøften du har gravd raser
sammen?
Som regel er alle bygg- og
anleggsprosjekter nøye planlagt,
regnet på og teoretisk testet både
oppover, nedover og sidelengs.
Likevel hender det dessverre at feil
oppstår, noe som kan forårsake
store og alvorlige skader både på
byggeprosjektet og på menneskene
som arbeider med det.
Når du jobber med bygg skal du, for å
unngå ulykker, alltid:
– Følge planen for montasje og
sørge for at områdene under
montasjestedet er sperret av
– Kontrollere opplegg og
understøttelse for elementer og
utføre avstiving fortløpende
– Ha tilgang til alt nødvendig
utstyr for å gjennomføre sikker
montasje, før du begynner å
jobbe

Som leder må du påse at du har kvalitetssikrede
planer for montasje (det skal for eksempel ikke
arbeide folk i de to underliggende etasjene til
monteringsstedet) og kreve bruk av tilgjengelig
sikkerhetsutstyr.
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5. Kontakt
med elektrisk
spenning
På en byggeplass er det ofte lagt provisoriske
strømanlegg, eller en blir kanskje nødt til å
grave i områder hvor det kan ligge strømkabler
i bakken.
For å unngå livstruende skader når du jobber
med eller rundt elektrisk spenning, må du alltid:
– Skaffe deg oversikt over risiko. Hvor er
det strøm, hva kan gå galt, hva vet jeg
og hva vet jeg ikke?
– Ikke fikse elektrisk utstyr selv, men si ifra
til elektriker ved feil og mangler
– Rydde opp etter egne arbeider og henge
opp kabler
– Sette deg inn i sikkerhetsbestemmelsene
og aldri bryte en sperring
– Vite hva du bør gjøre dersom du skulle
være uheldig og komme i kontakt med
elektrisk spenning
Som leder skal du aldri starte aldri opp arbeid
uten oversikt over alle risikofaktorer vedrørende
elektrisk spenning. Du skal informere alle om
risikomomenter relatert til elektrisk spenning.
Sørg for å ha en ryddig arbeidsplass, og ha
rutiner for kontroll og vedlikehold av elektrisk
utstyr.
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6. Eksplosjon

Hvis det brukes gass eller
sprengstoff på bygge- eller
anleggsplassen, er det
fare for eksplosjon hvis vi ikke påser at dette
brukes og oppbevares riktig.
Regler for arbeid med gass:
– Hvis du jobber med gass, skal du alltid
kontrollere slanger og koblinger for feil
og slitasje før bruk
– Steng alltid kranen på gassflasken etter
bruk
– Sørg alltid for at gassflasker lagres
stående på et godt ventilert sted (aldri
innendørs!) og er sikret mot velt
Som leder skal du passe på at oksygen og
brennbare gasser lagres hver for seg, minst
fem meter hva hverandre. Sørg for at det
ikke oppbevares mer gass enn nødvendig for
produksjonen. Sett krav om bruk av lukttilsatt
oksygen.

Regler for arbeid med sprengstoff:
– Hvis du jobber med sprengstoff, skal
du gjennomføre sprengningsarbeidet i
henhold til salve- og sprengningsplan,
og stanse ved endring
– Hold god orden og ryddighet på pall ved
ladning av salve og forsikre deg om at
skytebase har kontrollert at udetonert
sprengstoff ikke står igjen
Som leder må du kjenne ditt ansvar for
sprengningsarbeidet etter Forskrift om
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Etterspør
risikovurdering og sprengingsplan fra
sprengningsentreprenør og krev stans og ny
risikovurdering når endringer oppstår.
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FAREBLIND?
Ethvert brudd på de ovenfornevnte
forhåndsreglene, er et tegn på at det snart kan
komme til å gå veldig galt med deg eller en god
kollega. Derfor: Tenk HMS - Si ifra, ta grep, og
vær glad hvis noen sier ifra til deg.
Alle som skal utføre et arbeid på en byggeeller anleggsplass skal gjennomføre kurset
«Prosjekt Fareblind», hvor en blir kjent med
fareområdene og hvor galt det kan gå når
du gjør arbeidsplassen usikker ved å bryte de
livreddende reglene.

Ved å gå gjennom kjente, hverdagslige
situasjoner hvor en møter potensielle
ulykkessituasjoner som en ikke nødvendigvis
tenker godt nok over til vanlig. På denne måten
får du testet om du er oppmerksom nok på
egen og andres atferd med tanke på sikkerhet
og HMS, eller om du med tiden uten å ville det
har blitt uoppmerksom, likegyldig og uforsiktig
– fareblind.

ER DU FAREBLIND?

Ta testen på sfsba.no

SA M A RB E ID FO R S IKK E R H E T I BYG G O G AN L EG G

Foto: Skanska

KJENNETEGN PÅ
SERIØSE AKTØRER

Byggenæringen er Norges største
fastlandsnæring og består av nesten
55.000 små og store foretak, som til
sammen sysselsetter cirka 220.000
personer.
Alle veier, togskinner, sykehus, skoler, kontorbygg og boliger
– for kun å nevne noe – er laget av byggenæringen. Hytta på
fjellet eller ved sjøen også. Men hvordan har det seg at noen
ofte får mer å gjøre enn andre, selv om de tilbyr samme type
tjenester?
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DETTE MÅ DU
GJØRE FOR Å
BLI REGNET SOM
EN SERIØS OG
PÅ L I T E L I G A KTØ R I
BYG G E N Æ R I N G E N :
For å greie å levere på alle typer oppdrag innen
bygg og anlegg, er næringen avhengig av å
rekruttere nok og kompetent arbeidskraft. Det
betyr at vi som arbeidsgivere må være attraktive
– og vi må kunne garantere at alle som jobber
i vår næring kommer trygt hjem fra jobb hver
dag. Vi må sørge for et arbeidsmiljø som
inkluderer og tar vare på alle, og vi må passe på
at lønn, skatter og avgifter blir betalt i tide.
Dessverre tenker ikke alle slik, og mange
opplever at konkurransen mot de useriøse
aktørene som slurver med HMS, arbeidsvilkår
og lignende blir for vanskelig. Derfor er det
også viktig at vi som bestillere/kunder sørger for
å kvalitetssikre at leverandørene er seriøse og
etterlever de kravene vi i Norge har til et godt
arbeidsliv, når vi trenger å hente inn ekstern
arbeidskraft i et byggeprosjekt.
LES OGSÅ: 7 fordeler
med å være medlem i en
interesseorganisasjon for
bygg og anlegg/HMS

Det er mange krav vi må kjenne til, og
det kan være vanskelig å vite hvordan en
skal forsikre seg om at en velger seriøse
samarbeidspartnere. Og hva må en selv gjøre
for å være en seriøs aktør?

Enkelt forklart kan det
oppsummeres i to punkter:

1.

FØLG DE OMFORENTE 		
SERIØSITETSBESTEMMELSENE

De offentlige byggherrene har et spesielt stort
ansvar for å stille krav som sikrer at vi ikke
slipper useriøse aktører inn på prosjektene, samt
at de har sanksjonsmuligheter for de som ikke
følger kravene. Men også private byggherrer
må være seriøse kunder, for å sikre utvikling
og opprettholdelse av et leverandørmarked
som er nødt til å levere på kvalitet, seriøsitet og
sikkerhet.
Fellesforbundet, Byggenæringens
Landsforening, KS og Difi står sammen
bak utviklingen av en liste Omforente
Seriøsitetsbestemmelser, som skal tas hensyn
til i ved valg av entreprenør i alle offentlige
byggeprosjekter. Dette er viktige bestemmelser
enhver seriøs aktør i næringen må sette seg inn i.
Bestemmelsene stiller krav til lønns- og
arbeidsvilkår, helse, miljø og sikkerhets(HMS)kort, krav om 50 % faglærte håndverkere,
krav om lærlingedeltakelse på kontrakten,
krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(SHA), begrensninger i adgangen til bruk av
underleverandører, krav til minst 80 % stilling
for arbeidstakere, krav mot svart arbeid og
manglende innrapportering av skatt og avgift,
krav om yrkesskadeforsikring, forbud mot
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kontantbetaling og mye mer. Bestemmelsene
sikrer også adgang til kontroll og revisjon av at
kravene etterleves.
Dette er hovedpunktene i
seriøsitetsbestemmelsene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

HMS-kort
Pliktig medlemskap i leverandørregister
Faglærte håndverkere
Lærlinger
Krav om bruk av fast ansatte
Bruk av underentreprenør
Begrensninger i adgang til å benytte
innleid arbeidskraft
Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Internkontroll. Sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA)
Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring
Krav om betaling med elektronisk
betalingsmiddel/forbud mot
kontantbetaling
Tiltak mot svart arbeid - manglende
innrapportering av arbeidsforhold, inntekt,
skatt og avgift
Forbud mot manglende respekt
for fagorganisering og kollektive
forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87
og 98)
Tiltak mot svart arbeid - manglende
innrapportering av arbeidsforhold, inntekt,
skatt og avgift
Mislighold av kontraktsforpliktelser –
konsekvenser for senere konkurranser
Revisjon

Foto: Skanska

Hele veilederen finner du på hjemmesidene til
BNL, DIFI, Fellesforbundet og KS.
Noen aktører har seriøsitetsbestemmelser som
er enda strengere.
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2.

IKKE NEDPRIORITER
HMS OG SHA

I tillegg til seriøsitetsbestemmelsene, er
internkontroll, HMS og SHA en viktig del av
det å være en seriøs aktør. Gjennom HMSarbeidet skal du ivareta både sikkerhet, helse
og arbeidsmiljøet til dine ansatte og i prosjektet.
Det er dessverre sjeldent god HMS-tilstand
hos aktører som heller ikke etterlever andre
seriøsitetskrav.
I SfS BA jobber seriøse aktører sammen for å
løfte sikkerhetstilstanden gjennom å utvikle
blant annet bransjenormer, veiledere og bedre
rammebetingelser for HMS-arbeidet til nytte for
alle aktørene i næringen.
VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET?
Meld deg på her!

Foto: Skanska
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BESTE
PRAKSIS FOR HMS
I BYGG OG ANLEGG
Så travel er hverdagen, at de aller fleste av oss gjerne handler
i butikker som har alt vi trenger samlet på ett sted – selv om
det, sammenlignet med å velge de billigste alternativene fra
flere forhandlere, koster oss noen ekstra kroner. Tanken er
enkel: Hvorfor bruke dyrebar tid på å fly fra sted til sted, på let
etter tingene man trenger (og ofte trenger akkurat nå), når en
enkel, tidsbesparende og fullverdig løsning ligger åpen?
Det samme tankesettet kan brukes for å
forklare hva vi jobber mot i SfS BA: Hvorfor
bruke dyrebar tid og energi på å finne ut av
alt innen HMS og bygge- og anleggsbransjen
på egen hånd, når man kan få tilgang til
andre bedrifters erfaringer, veiledere, maler og
retningslinjer ved medlemskap i én og samme
interesseorganisasjon?

BLI PARTNER I SFS BA – SE ALLE
FORDELER PÅ SFSBA.NO
Veien mot en slik komplett oversikt, er lang
å gå. Per i dag finnes det få omforente,

standardiserte løsninger for HMS i bygg og
anlegg. Som den bransjen med flest og mest
alvorlige arbeidsulykker i året, betyr det at
samtlige aktører har en jobb å gjøre. Hvorfor
ikke gjøre den sammen?
Ved å samle aktører på tvers av bransjer,
fagfelt og størrelse i et felles samarbeid for
bedre sikkerhet i bygg og anlegg, legger SfS
BA til rette for at bedrifter både kan påvirke,
videreutvikle og hente ut viktig informasjon
som vil gjøre arbeidsplassen til et sikrere sted
å oppholde seg på – Mye raskere enn hvis alle
skulle gjort jobben hver for seg.
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På kort tid har vi, ved å sette sammen
arbeidsgrupper og dele resultater med alle
som trenger dem, kommet godt i gang med å
utarbeide en verktøykasse med oversikt over
normer og fremgangsmåter for sikkert arbeid
innen bygg og anlegg. På sidene våre finner du
nå for eksempel:
– Veiledere for SHA og HMS
i bygg og anlegg
– Livreddende regler
– E-læringskurs
– Artikler og videoer
– Rapporter fra arbeidstilsynet
– Andre nyttige lenker

Foto: Statsbygg

SE HELE VERKTØYKASSEN TIL SFS BA
HER: sfsba.no/hms-verktoykasse

Best effekt har resultatene vi kommer frem til,
dersom alle – både i teori og i praksis – er enige
om og bruker den informasjonen som ligger
tilgjengelig. Det oppnår vi på best måte dersom
alle får sjansen til å bidra i arbeidet gjennom
deltakelse i arbeidsgrupper, deling av erfaringer
og resultater og/eller ved muligheten til å
komme med forslag til forbedringer.
Les mer om arbeidet til SfS BA, se om du finner
noe du har bruk for og ble med i kampen om en
sikrere bygg- og anleggsbransje.
Besøk sfsba.no.
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DE BESTE SIKKERHETSTILTAKENE
FOR BYGGEBRANSJEN

Fellesnevneren for disse er besparelse av tid.
For som vi alle vet; Tid er penger.
Det vi likevel har en tendens til å glemme,
er at investering av tid i forarbeid som sikrer
vellykkede prosjekter og operasjoner, også
sparer tid i det lange løp. For eksempel vil
det å ta på seg en sele eller dobbeltsjekke at
stillaset er satt sammen forsvarlig, selv før
«kun en liten, enkel jobb som vil være fort

Foto: Statsbygg

Som i de fleste andre
bransjer, er også
byggebransjen ute
etter å tjene penger
på prosjektene sine.
Begrepet «lønnsomhet»
kommer ofte hånd i hånd
med ord som «effektivitet»,
«standardisering» og ikke minst
«samarbeid».
gjort» i lav høyde, ta mye mindre tid og være
mye mer effektivt enn å måtte tilbringe seks
uker med gips på benet fordi en var uheldig
den ene gangen. Som arbeidstaker kan du da
ikke være effektiv, og som arbeidsgiver vil du
måtte bruke mangedoblet den tiden det ville
tatt for arbeidstakeren å sikre seg, på å finne
en erstatter, gå gjennom sykemeldinger, drive
tilretteleggelse og så videre. Stikkordet for å
unngå slike kjedelige og potensielt veldig farlige
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episoder, er satt sammen av tre bokstaver i kjent
rekkefølge: HMS.
Det er vanskelig å gi råd rundt hvilke
konkrete tiltak som er de beste å innføre på
en byggeplass, ettersom både bedrifter og
prosjekter kommer i alle tenkelige former og
størrelser. Det sikreste rådet, som gjelder for
absolutt alle, er å sikre grundig arbeid med
HMS.

Det er arbeidsgivers ansvar å legge til
rette for at folk ikke skader seg på jobb.
Yrkesskader, sykdom og i verste fall dødsfall
på arbeidsplassen, er en tragisk konsekvens av
forsømmelse av HMS-arbeidet. Men ikke bare
er det veldig trist når en kollega skader seg, det
har også en økonomisk konsekvens.
Eksempler på direkte og indirekte kostnader
som dukker opp ved yrkesskade, arbeidsrelatert
sykdom og dødsfall er:

Foto: Statsbygg

•
•
•
•
•
•
•

Men hvordan driver en
egentlig HMS både
trygt, effektivt og
kostnadsbesparende?
Her er 5 smarte måter å
gjøre det på:

Ved å se på listen over, er det klart hvordan et
sunt og trygt arbeidsmiljø fremmer produktivitet
og økonomisk vekst. Investering av tid i arbeid
med HMS øker bedrifters konkurranseevne og
produktivitet ved å redusere kostnader som
følge av arbeidsulykker og arbeidsrelaterte

INVESTER TID I HMS

God HMS er lønnsomt for bedriften. Ved å sette
av de rette ressursene til HMS-arbeidet, vil det
være mulig å jobbe med dette på en måte som
både er bra for økonomien i prosjektene, og
som er sikker for arbeiderne.
Fokus på helse, miljø og sikkerhet på
arbeidsplassen, er viktig først og fremst for å
passe på de menneskene som utfører en jobb.

Foto: Skanska

1.

Kostnader forbundet med helsetjenester
Redusert produktivitet og
produksjonstap
Lønnskostnader forbundet med overtid
Vikarer
Rekruttering og opplæring av en
erstatter
Forsikringspremier
Administrasjonskostnader

helseproblemer, og ved å øke arbeidernes
motivasjon.
Vil du lære mer om HMS i byggebransjen?
Meld deg på vårt nyhetsbrev på sfsba.no
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2.

LAG EN HANDLINGSPLAN FOR
HMS OG PASS PÅ AT DEN
ER KJENT

Alle bedrifter skal ha nedfelte HMS-mål.
Byggebransjen er intet unntak. Disse målene
skal være relevante for bedriftens arbeid og de
skal finnes skriftlig. Når målene for HMS er satt,
legges en plan for å nå dem. Dessverre unnlater
mange bedrifter å gjøre mål og handlingsplan
godt kjent i virksomheten, noe som resulterer i
mindre sjanse for at alle medarbeiderne følger
sikkerhetsreglene – Som jo er laget for å ta vare
på dem.
Ved å passe på at alle som arbeider i
bedriften vet hvordan de skal forholde seg til
sikkerhetsreglementet, vil det være mye lettere
å unngå arbeidsulykker. At arbeidstakerne
selv er klar over hva som gjelder, er også mye
mer effektivt enn at overordnede hele tiden må
gå etter og inspisere hver enkeltes rutiner for
sikkerhet.

3.

gjøre en risikovurdering i det hele tatt – Så bare
sett i gang!
Det finnes også mange gode veiledere
for denne typen arbeid på SfS BA sine
hjemmesider.

4.

TILRETTELEGG FOR
RAPPORTERING OM AVVIK
OG FORBEDRINGSFORSLAG

For å ivareta arbeidsmiljø og sikkerhet på
en god og effektiv måte, er det anbefalt å
implementere en god kultur for avviks- og
forbedringsrapportering. Dette går igjen på
effektivt og lønnsomt arbeid med HMS: Ved at
enhver ansatt enkelt og umiddelbart kan melde
fra om forslag til forbedringer, feil og mangler,
har man et meget godt verktøy for kontinuerlig
forbedring av HMS-planen i bedriften.

KARTLEGG OG RISIKOVURDER

•
•
•

Foto: Skanska

Alle bedrifter skal gjennomføre kartlegginger
og risikovurderinger. Du skal kartlegge og
dokumentere i alle fall tre ting:
Hvilke krav stilles til bedriften?
Hvem gjør hva?
Hva er status på HMS-området i
virksomheten?

I byggebransjen bør du under kartleggingen
ta hensyn til de seks store fareområdene
og inkludere dem når du arbeider med
retningslinjer for HMS. Å gjøre en gal eller
mangelfull risikovurdering rundt disse
områdene, er mange ganger bedre enn å ikke

En kultur for å melde fra om avvik i HMS-rutiner,
bidrar også til at arbeiderne føler mer ansvar og
forpliktelse for å følge de reglene som er satt.
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Mange er redde for å gjøre det for enkelt for
medarbeiderne å rapportere, fordi de frykter de
kommer til å drukne i uvesentlige rapporter. At
det skal komme inn for mange og uvesentlige
rapporter, er sjelden noe å bekymre seg for.
De fleste virksomheter som er gode på dette,
har måttet jobbe hardt over flere år for å øke
rapporteringsgraden.

5.

GJENNOMGÅ PLANEN ÅRLIG

Øverste leder i bedriften er pliktig å jevnlig
vurdere om HMS-systemet fungerer som
tiltenkt og oppnår gode nok resultater
sammenliknet med målet som ble satt under
utarbeidelsen av planen. Ved å gjennomgå
planen årlig, sikrer man seg at overordnet
totalansvar for sikkerhet på arbeidsplassen
er ivaretatt, samtidig som man passer på
at planen ikke blir for gammel og utdatert
før den revideres. Å skrive om deler av en
relativt ny HMS-plan, er både mer effektivt
og lønnsomt enn å starte hele prosessen «fra
scratch» når den er blitt fullstendig utdatert.

Foto: Veidekke

Meld deg på vårt nyhetsbrev på sfsba.no,
for oppdatert informasjon om HMS rett i
innboksen din.

Foto: Kruse Smith

SA M A RB E ID FO R S IKK E R H E T I BYG G O G AN L EG G

(Tips for)

SYSTEMATISK ARBEID
MED HMS
Systematisk sikkerhetsarbeid er selve S-en i HMS. Ikke bare
er det viktig; Det er også lovpålagt. En slipper simpelthen
ikke unna med skippertak. Vi vet at HMS kan være både
tidkrevende, utfordrende og til tider nedprioritert. Her er 5
gode tips til å holde koken gjennom året:
SLIK SIKRER DU SYSTEMATISK ARBEID MED HMS
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1. Skaff deg oversikt
Det er arbeidsgiver som har hovedansvar for
arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen,
men alle er nødt til å bidra for en vellykket
implementering av HMS. Ansvaret for å bidra
til et godt arbeidsmiljø er ulikt, og avhenger av
hvilken rolle man har i virksomheten.
En oversikt over status på forskjellige
sikkerhetstiltak, regler og retningslinjer som må
overholdes, vil legge grunnlag for forståelsen
og prioriteringen over hva som må gjøres innen
HMS på arbeidsplassen din.
Under følger en rekke eksempler hentet fra
Arbeidstilsynet, på spørsmål alle som jobber
med HMS bør stille seg selv for å få et godt nok
overblikk over situasjonen.

–
–
–
–

Vet du hvilke krav som gjelder for virksomheten?
Har du kunnskap nok om hvordan et godt arbeidsmiljø skapes?
Vet du hvordan man jobber systematisk med arbeidsmiljø?
Har du gjennomført opplæring i HMS-arbeid?

Noen gode råd for å komme i gang, vil være (1) å samle de ansatte til et møte og sette arbeidsmiljø
på dagsorden, (2) sette mål for arbeidsmiljøarbeidet og (3) bruke bedriftshelsetjenesten som
medhjelper.
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2. Sett deg mål
Det er enklere å jobbe mot mål – både for deg selv, og for de som prøver å
forstå hvorfor du gjør som du gjør når det kommer til HMS.
Ofte kommer mål i diffuse og uforståelige varianter, som for eksempel disse
overordnede sikkerhetsmålene:
«Alle leietagere skal ha en god og forsvarlig bygning og være vernet mot
helseskader på og omkring våre bygninger.»
«Alle besøkende skal oppleve våre bygninger som trygge, og vi skal ha
kvalitativt gode systemer som sikrer besøkende et trygt opphold.»
«Vi skal beskytte bedriftens bygninger og materielle verdier og forhindre
skade på ytre miljø.»
For hva er en god og forsvarlig bygning? Hva ligger i å innføre gode systemer
som sikrer besøkende? Når er vi i mål med å beskytte bedriftens materielle
verdier, og hva regnes som det ytre miljøet bedriften er ansvarlig for?
Slike uspesifikke mål er vanskelige å huke av som oppnådde. Det anbefales
istedenfor å sette noe vi kaller SMART-mål, for å virkelig kunne vurdere om
målene blir nådd.
SMART-mål er spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbestemte.
Dermed kan de også enkelt vurderes som oppnådd eller ikke oppnådd:

Foto: Skanska

Spesifikt:
Hva konkret skal du gjøre og hvordan?
Målbart:
Er endringen målbar? Hvordan kan du måle effekt?
Akseptabelt: Er målet akseptert av alle involverte?
Realistisk: Er det praktisk mulig å gjennomføre?
Tidsbestemt: I hvilket tidsrom skal målet nås?
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3. Bruk en eksisterende veileder
Veiledere er gode hjelpemidler for struktur i hverdagen. Ofte er det
planleggingen av hva som skal gjøres, som tar mest tid – Ikke selve
gjøremålene. Ved å bruke en veileder, har du allerede en plan på hva
som skal gjøres, og i hvilken rekkefølge.
På SfS BA og andre bransjeforeninger kan du finne ferdige veiledere
som kan brukes i arbeidet med HMS og SHA.

Foto: Skanska

Eksempler på ferdige veiledere:
SfS BA: SHA for rådgivere i planlegging og prosjektering
SfS BA: Veileder for SHA-plan

4. Planlegg deltakelse på kurs
Ved å være tidlig ute og melde seg på forskjellige HMS-kurs som
sprer seg over hele året, sikrer en seg både avsatt tid i kalenderen og
«tvungne» påminnelser om viktigheten av HMS på arbeidsplassen.
Kurs gir ofte motivasjon til videre arbeid, i tillegg til at en risikerer å lære
seg mye nytt som en kan ta med videre i arbeidet.
Du finner mer informasjon om relevante kurs innen sikkerhet og
utvikling tilknyttet bygge- og anleggsbransjen, på SfS BA sine
hjemmesider.

Foto: Veidekke
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5. Samarbeid med andre
Arbeidsgrupper, deling av informasjon, metoder og resultater,
diskusjon og oppmuntring både internt og eksternt mellom
bedrifter, er alle gode måter å sikre kontinuerlig arbeid med HMS
på.
Synes du det er vanskelig å få i gang eller opprettholde slike
samarbeid, vil det være en god idé å ta del i samarbeider
arrangert av en profesjonell aktør.
LYST TIL Å VITE MER OM HVORDAN DU KAN JOBBE
EFFEKTIVT MED HMS I BYGG OG ANLEGG?
Ta kontakt med SfS BA!
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TO AKTØRER OM SAMARBEID FOR
SIKKERHET
Både HENT AS og Caverion bruker mye tid på forankring
og etterlevelse av sikkerhetstiltak i sine byggeprosjekter. Med
medlemskap i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg
(SfS BA) håper de å kunne bidra til forenkling med felles
bransjestandarder for HMS.
Mange utfordringer, ønsker og tanker om
HMS, går igjen hos de fleste aktørene i
byggebransjen. Mens noen likevel lar dagene
gå som vanlig, har andre valgt å ta grep om
situasjonen.
Vi har snakket med to av medlemmene våre om
hvilke utfordringer de møter i hverdagen, hva
som gjorde at de meldte seg inn i Samarbeid
for sikkerhet i bygg og anlegg og hvilke konkrete
erfaringer og opplevelser de sitter igjen med.

HVERDAGENS
UTFORDRINGER
Einar Flakne er fagsjef for HMS
ved entreprenørfirmaet HENT AS. I
arbeidshverdagen brukes det mye tid på å
begrunne og forklare hvorfor sikkerhetsrutinene
er slik de er. I noen tilfeller kan det forsure
arbeidsmiljøet og gå utover samarbeidsklima.
Læring etter hendelser med tiltak for å skape
varig forbedring er viktig. Skal man lykkes med
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å få til dette, er man avhengig av forståelse og
godt samarbeid.
Han er sikker på at flere hendelser – og ulykker
- kunne vært unngått eller redusert ved enklere
rutiner og tettere samarbeid i bransjen.
Det er ingen tvil om at et samarbeid om
felles regelverk for hva som skal være akseptert
som for eksempel sikker gardintrapp og
arbeidsbukker, ville hjulpet i mange situasjoner
der man har mindre fallulykker. Det er en evig
diskusjon rundt hva som skal aksepteres fra
prosjekt til prosjekt. Flere prosjekter gir opp
diskusjonen og resultatet kan bli skader og
stans. Fokuset på at medarbeidere skal jobbe
trygt og komfortabelt, kan med fordel bli
koordinert bedre, sier Flakne.

Neda Maria Kaizumi , Head of HSEQ &
Sustainability i Caverion Norway, mener at en
del av problemet er forholdet mellom HMS og
økonomisk vinning i prosjektene.
Folk snakker høyt om sikkerhet, men
når de skal ivareta det, blir det alltid fokus på
økonomi. Det er synd at noe som har å gjøre
med folks helse og sikkerhet å gjøre, ofte blir
nedprioritert til fordel for pengesparing, sier
hun.

KJENNER DU DEG IGJEN OG VIL BIDRA
TIL EN LØSNING? Meld deg inn på sfsba.no
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SFS BA SOM SAMLINGSPUNKT
Grunnen til at både HENT AS og Caverion, som mange andre,
valgte å bli medlem av SfS BA, var ønsket om å bidra med sin
erfaring og kompetanse til å finne felles bransjeløsninger.
Ja, det var motivasjonen. Tenk å kunne legge mange av
de diskusjonene vi nå sliter med i hvert eneste prosjekt, bak oss og
konsentrert oss om god planlegging og risikostyring, sier HMSfagsjef Flakne.
Viktigst for selskapene som medlemmer av SfS BA, er å få
utformet standardiserte løsninger i bygge- og anleggsbransjen.
For å bidra til dette arbeidet, deltar de i tverrfaglige
arbeidsgrupper satt sammen av organisasjonen.
- Vi opplever at det finnes mange utfordringer i bransjen
som ikke kan løses på egen hånd, men som krever godt
samarbeid og dialog mellom partnere, slik at vi i enighet
kan endre bygge- og anleggsbransjen til å bli en sikrere
arbeidsplass, forklarer Kaizumi.

KO N K R E T E E R FA R I N G E R O G H Å P F O R F R E M T I D E N
Å jobbe på tvers av fagfelt og bransjer for å løse utfordringer, er ikke tradisjonelt en
arbeidsform som har vært mye brukt innen bygg og anlegg.
Åpenhet er viktig for å løse bransjeutfordringer. Man må ha full tillit til at det som
deles ikke misbrukes av andre. Samarbeidsmessig bør HMS i bransjen være et naturlig
område å starte med, fordi god sikkerhet gagner alle, sier Einar Flakne.
Han og selskapet tar del i en arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide en veileder for
sikker elementmontering. Flakne har tro på at de gjennom arbeidet skal kunne definere
tydelige retningslinjer for bransjen med tanke på hvilke faktorer som må vektlegges for å
skape en tryggere byggeplass.
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Hos SfS BA er de forskjellige arbeidsgruppene
bredt sammensatt, og det skal være mulig å
forenes om hva partene i prosessen kan bidra
med. Fordelen er at deltakerne blir kjent med
ansikter som sitter bak utfordringene de møter
i arbeidshverdagen, noe som gjør det lettere å
finne løsninger sammen istedenfor å bruke tid
på å krangle. Ulempen er frustrasjonen som kan
oppstå når flere rundt samme bord mener noe
annet enn en selv og det blir vanskelig å finne
løsninger.
Man kan ikke bare skjære gjennom
å beslutte saker, men må lytte mer. Det er i
utgangspunktet positivt og man får belyst saker
med bredere synsvinkel, før man konkluderer.
Det ligger god erfaringslæring i det, mener
Flakne.

Han forklarer at forhåpningene er store til
at dette arbeidet skal utgjøre en permanent
forskjell på sikt. Jo flere fighter man slipper
å ta i et prosjekt, jo bedre blir fokus på
kjerneoppdraget.
Det er viktig å forstå at HMS ikke
tåler konkurranse. Vi må stå sammen og
finne felles løsninger via godt samarbeid og
erfaringsutveksling på tvers av bransjen, tilføyer
Kaizumi i Caverion.
BLI PARTNER AV SFS BA I DAG, FOR EN
TRYGGERE ARBEIDSPLASS I MORGEN.
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Kjekt å vite om PROSJEKT
			FAREBLIND
David er fareblind. Kort fortalt betyr det at han er blitt
så vant med sine omgivelser at han begynner å overse
detaljer. I vår bransje kan dette få fatale konsekvenser.
H VA E R P R O S J E K T
FA R E B L I N D ?
Prosjekt Fareblind er en digital testlab hvor du
som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved
å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr.
Konstruert til å tåle det samme som en
menneskekropp, utsatte vi David for 6
arbeidsulykker mens vi filmet hva som skjer i
møte med de enorme kreftene som omgir oss
på en bygge- og anleggsplass.
Grunnen? Denne statistikken:
NI ER NI FOR MANGE
I bygge- og anleggsbransjen, som dessverre
er bransjen med flest og mest alvorlige
arbeidsulykker i landet vårt, deler en som regel
inn ulykkestypene i det vi kaller de seks store
fareområdene: (1) Konflikt menneske og maskin,
(2) fall fra høyder, (3) fallende gjenstander,
(4) kontakt med elektrisk spenning, (5)
konstruksjons-svikt og (6) eksplosjon.
De tre siste årene (2017 – 2019, SSB) har det
vært registrert over 300 ulykker grunnet konflikt
mellom menneske og maskin. Nærmere 600
ganger årlig skader noen seg på arbeidsplassen
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fordi de blir truffet av en bevegelig/fallende
gjenstand. På toppen av det hele, blir det også
registrert nesten 600 fall-ulykker hvert eneste
år.
Til sammen ble det bare i 2019 rapportert
om mer enn 2.600 arbeidsulykker – i byggeog anleggsvirksomheten alene! Ni av disse
ulykkene resulterte i at en arbeidsplass mistet
en medarbeider, og at en familie mistet et
familiemedlem.
H VA F O R Å R S A K E R
U LY K K E N E ?
En av faktorene som leder til ulykker er at vi blir
fareblinde. Vi overser farer eller glemmer eller
lar av tidsbesparende grunner være å følge
forhåndsbestemte sikkerhetsregler. Resultatet
blir at man innimellom påfører seg selv eller sine
medarbeidere alvorlige skader.
Få tilgang til prosjekt Fareblind via SfS BA og
vurder om du selv pleier å gjøre feil som kan
komme til å koste deg livet.

Det er arbeidsgiver som plikter å legge til rette
for sikkerhet på arbeidsplassen, men vi må alle
være oppmerksomme på de farene som omgir
oss. I bygge- og anleggsbransjen finner vi også
ofte en «det går sikkert bra»-holdning som ikke
alltid står i samsvar med bruk av tilrettelagte
sikkerhetstiltak.
Det er nå et krav blant seriøse bedrifter og
byggherrer i bransjen, om at alle arbeidere
innen bygg og anlegg skal ha tatt dette kurset
før de begynner å jobbe. Et par hundre, de
fleste av dem håndverkere, fullfører Prosjekt
Fareblind hver eneste dag.
Det er lettere å ta sjanser, glemme seg bort
eller ikke være klar over risikoen ved å ikke ta
nødvendige forhåndsregler, dersom en ikke
er fullstendig klar over mulige konsekvenser.
Konsekvensene ser du klart og tydelig i Prosjekt
Fareblind. Pass på deg selv og kollegaene dine.
La David ta støyten denne gangen.
Meld deg på Prosjekt Fareblind hos SfS BA.

