
 

 

MANDAT ARBEIDSGRUPPE/PROSJEKT 

Arbeidsgruppe/prosjekt: Beste praksis for arbeid på tak og ut mot kant 

 

Bakgrunn: Vi vet i dag at de fleste fallulykker skjer ved at personer faller 
gjennom åpninger i gulv, fall fra stige, fall fra kant og fall fra 
stillaser. Videre avdekker tilsyn fra Arbeidstilsynet at det gjøres 
mye farlig arbeid med manglende sikring eller feil bruk av 
sikringsutstyr. Kunnskap om hvordan sikre seg for å unngå 
fallulykker er varierende. Det finnes mye utstyr på markedet, men 
man vet lite om hvordan bruke dette utstyret og hvilket 
utstyr/muligheter som finnes.  
 
Det er forskjell på fallulykker i bygg og anlegg. Derfor kan det 
vurderes om det skal etableres undergrupper for bygg og for 
anlegg.    

Formål:  Lage et verktøy for bransjen for å velge sikre, hensiktsmessige 
løsninger slik at fallulykker forhindres.  

Oppgave: Arbeidsgruppen skal i første omgang ta utgangspunkt i arbeid mot 
kant (utsparringer etc) og takarbeid. 
 
Gruppen skal  

• Kartlegge beste praksis etablert i bransjen 

• Utarbeide bransjeveiledere/-normer/god praksis 
dokumenter knyttet til konkrete arbeidsoperasjoner som 
medfører fare for fallulykker.   

• Komme med forslag til innovative løsninger for 
presentasjon 

  

Etablert: 2021 

Deltakere: Deltakere bør ha kompetanse på valg av løsninger. Videre er det 
viktig med bredde i gruppen for å ivareta de ulike ståsted i 
bransjen. Eksempler på tilhørighet: 

• Byggherrer 

• Prosjekterende 

• Bransjeorganer 

• Arbeidsgiverorganisasjoner (BNL, EBA, MEF osv) 

• Arbeidstakerorganisasjoner (Fellesforbundet, Norsk 
Arbeidsmandsforbund, RVO) 

• Entreprenører og andre utførende fag 

• Kurstilbydere 

• Myndigheter 

• Brukere/fagarbeidere 
 

Arbeidet ledes av:   

Aktiviteter/arbeidsform/plan 
for arbeidet: 

Ha jevnlige møter med fokus på produksjon. Arbeidsgruppen 
rapporterer til styringsgruppen. Bør ha møte minst hver annen 
måned. Gruppen velger selv arbeidsform 



 

 

Tidsplan: 2021 - 

Resultater/produkter: • Resultatet skal kunne brukes som et effektivt verktøy for 
arbeidsgivere, byggherrer, verneombud og myndigheter 

• Resultatet bør kunne tilgjengeliggjøres elektronisk  

• Veiledere skal være: 
o Visuelle 
o Oversiktlige og enkle å forstå 
o Lett tilgjengelige 
o I henhold til regelverk og etablerte standarder 

 

Budsjett: Partene bærer egne utgifter. 
Eventuelle utviklingsmidler må skaffes.  

 

Mandatet utarbeides av styringsgruppen og bør som minimum inneholde punktene over.  



 

 

Deltakere:  

Firma Navn e-post Telefon 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


