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Typisk Byggmesterbedrift

• 7 ansatte, 2 eneboliger, 5 bad, 43 vinduer, 2 rehab fasade, 
1 totalrenovering, 15 mindre renoveringer, 63 diverse 
servicejobber

• Omsetning ca. kr. 18.000.000,-

– 1 daglig leder

• Befaringer, tilbud, bestille varer, styring av byggeplasser, 
fakturere, biler, hengere, verktøy……………

• Elsker å arbeide sammen med gutta på byggeplassen 

• HMS ansvar, kvalitetsansvar, bedriftsansvar, ansatt ansvar……

– 6 Tømrere
Skrytebilde



Typisk Byggmesterbedrift

• Hvor ble det av HMS`en

– Tilsyn/OTG

• Må bygge stillas!

– Hvor ble det av;

• Enderekkeverk, fotlister, sikker innfesting og sikring av hele 
mønet

• Hjelm, briller, hørselvern, kutthansker

– Kompetanse

• Opplæring arbeid i høyden, bygging av stillas, HMS §3-5 for 
arbeidsgivere, systematisk HMS…………

Skrytebilde



Byggmesterforbundet

• Proresult styringssystem

– Byggmesterforbundet er 
innholdsleverandør

• HMS/SHA (Arbeidsmiljøloven)

• Kvalitetssikring (Plan- og 
bygningsloven)



Byggmesterforbundet

• 1010 Rutine Internkontroll 
utførende på byggeplass

– Hjelm skal alltid brukes!



Hjelm

• Hjelm skal brukes på stillas og steder det 
er fare for fallende gjenstander

• Først ved skade kommer kravet om hjelm!

– Hvilken hjelm skal velges?



Rutine > sjekkliste

• Sjekklister

– Henviser alltid til rett Rutine

– Ansatte skal/må lese rutinen

– Alltid med mulighet for foto

– Mulighet for å registrere avvik

– Merknad

– Ansvar/dato kommer automatisk



Styringssystem redder ingen!

• Bedriftsleder må være bevisst sitt ansvar

– Byggmesterforbundet har hatt ca. 1500 på 
AML § 3-5 kurs for arbeidsgivere

• Bedriften må sette krav

• Bedriften må lage/endre holdninger



Risikovurderinger

• Tenk gjennom arbeidet før jobben starter

– Hvilke rutiner har vi og hva sier rutinene

– Hva omhandles ikke av rutinene

– Hva med omgivelsene ved rehabilitering

– Hvordan skal logistikken ordnes

– Hva må ordnes ved arbeidsdagens slutt

– Kan vi sikre hele området under en 
rehabilitering når tiltakshaver bor i huset

– ROS metoden er et godt verktøy



Sikker jobbanalyse

• Ved mindre arbeider

• Ved utfordrende arbeidsoperasjoner

• Under arbeidets gang

– Oppstår uforutsette hendelse

– SJA som enkelt verktøy på mobil

– Ev. bilde med kommentar



Vernerunder

• Mange forskjellige maler

– De beste vernerundene er ikke fylt med 
selvfølgeligheter

– Muligheter for å legge inn egne punkter

– Tilpasset den aktuelle byggeplassen



HMS avvik/RUH

• Det skal være enkelt å legge inn et 
HMS avvik

– Det skal være enkelt å lukke et HMS 
avvik

• Lav terskel for å legge inn et HMS 
avvik

– Aksept for innlagte HMS avvik

– Premiering for innlagte HMS avvik

• Oppfølging av innlagte HMS avvik

– Avvik inne HMS skal alltid tas alvorlig



Utfordringer

• Liten eller ingen administrasjon

– Tidsklemma

• Utarbeide HMS dokumenter

• Utvikle HMS holdninger

• Søke hjelp

– Søke og få informasjon

• Systematisk HMS arbeid

– Logistikk

• Gjøre byggeplassene og 
arbeidet så strømlinjeformet 
som mulig.



Kompetanse

• Byggmesterforbundet 

– Lokalforeningsmøter, fokus HMS

– Gratis AML § 3-5 kurs

• Nå som e-læringskurs (kr. 300/450)

– Med i arbeid om bygging av stillas

• Byggmesterforbundet hadde det første 
møte med Arbeidstilsynet om 9 meter 
stillashøyde

– Nå arbeid med «Best Praksis i oppsetting 
av takstoler og legging av undertak»

• Alt for mange skader

– Utstrakt medlemskontakt med 
medlemsbedrifter

– Innholdsleverandør til Proresult

• Spørsmål ved produksjon av en rutine: 

Hva vil myndighetene at vi skal gjøre?

• Oppfyllelse av lovverket, ikke en gjentakelse

• Forståelig innhold.


