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Dette er BNL

• Byggenæringens Landsforening (BNL) er en 

nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for 

bedrifter i byggenæringen. 

• BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som 

har over 3000 medlemsbedrifter og sysselsetter 

over 67 000 ansatte. 

• BNL ble etablert i 1997 og er i dag en av de største 

landsforeningene i NHO.



BNL består av 14 bransjer og er en del av NHO
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• BNL skal representere en 

konkurransedyktig, 

bærekraftig og seriøs 

byggenæring

• BNLs fire stolper: 

frontfag, lærlingordning, 

fast ansattelse og høy 

organisasjonsgrad

BNLs hovedmål:



Hovedoppgaver

• Arbeidsgiverorganisasjon: 

• Sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse

• Sikre en seriøs næring med nødvendig kompetanse 

• Næringsorganisasjon

• Sikre gode og stabile rammebetingelser

• Sikre konkurranse på like vilkår

• Tilrettelegge for lønnsomhet
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• Hva kan BNL og 

bransjene gjøre for 

å bidra til  

reduksjon av 

skader blant sine 

medlemmer? 
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Rådgivning, veiledning 

og opplæring

BNLs bidrag



Arbeidsmiljøloven 
er en forebyggende lov

•Stoffkartotek, 

Sikkerhetsdatablad, 

oppbevaring, 

Merking, asbest

•Tungt og ensformig 

arbeid, ubekvemme 

arbeidsstillinger, 

utforming av 

arbeidsutstyr og 

arbeidsplassen, 

variasjon i arbeidet 

etc. 

•Støy, arbeidslokaler, 

vibrasjoner, 

arbeidsutstyr, støv, 

renhold, belysning, 

arbeidsverktøy, klima  

etc. 

•Ledelse, 

tilrettelegging, 

organisering, 

teknologi 

arbeidstid, 

medvirkning, 

omstilling, 

opplæring, 
Organisatorisk 

og 

psykososialt 

arbeidsmiljø

Fysisk 

arbeidsmiljø

Kjemisk 

arbeidsmiljø

Ergonomisk 

arbeidsmiljø

9



Systematisk HMS-arbeid
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• Gjennom systematisk HMS-

arbeid vil bedriftene sikre 

etterlevelse kravene i 

lov/forskrift og dermed 

forebygge at det skjer skader 

og ulykker

• Systematisk HMS-arbeid 

angir en metode som det 

skal arbeides etter.

• Gjelder alle virksomheter 
uansett størrelse og bransje. 

• Systematisk HMS-arbeid skal 
fange opp alle sider ved 
bedriftens arbeidsmiljø og 
utgjør plattformen for hvordan 
HMS-arbeidet skal 
gjennomføres og hva det skal 
omfatte. 



Kjernen i HMS-arbeidet

Mål for HMS-arbeidet i bedriften

Oppfølging av regelverket

Hvilke regler gjelder

Rutiner som sikrer at regler 

følges

Sørge for at ansvarlige følger 

rutinene

Arbeidsmiljøutvikling

Arbeidsmiljøkartlegging

Risikovurdering

Utarbeide planer og tiltak

Iverksette tiltak

Gjennomgang av systemet

Evaluering av systemet
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Meldte arbeidsskader 
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I bygg- og anlegg er det 

flest arbeidsskader knyttet 

til: 

• Fall, klem og 

sammenstøt (52 %)

• Eksplosjon, temperatur 

og kjemikalier (9 %)

• Stikk/kutt (12 %)

• Trusler/vold (1 %)



Legemeldt sykefravær for næringsgrupper
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Muskel- og 

skjelettdiagnoser 

hyppigste årsak til 

sykmelding innen 

byggenæringen (2,1 %)

Sykefraværet i 

byggenæringen uansett 

årsak er på ca 3,7 %
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• Maler og verktøy

BNLs bidrag



Verktøy og maler på Arbinn

• På arbinn.no finnes det ulike verktøy og maler, blant annet: 

• Skjema for registering av avvik
• Rutine for avvikshåndtering
• Rutine for håndtering av konflikter, trakassering og utilbørlig adferd
• Sjekkliste for valg av seriøs underentreprenør
• Sjekkliste ved ulykke

.
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https://arbinn.nho.no/hms/HMS-krav-og-organisering/alle-maler-og-dokumenter-om-hms/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/hms-risikostyringsverktoy/
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BNLs bidrag

• Regelverksarbeid og 

samarbeid med 

tilsynsmyndighetene



Regelverksarbeid

• Deltar i Arbeidstilsynets Regelverksforum – utvikling av 

arbeidsmiljøforskriftene  - formidler arbeidsgiverinnspill. Gir 

påvirkningsmulighet. Viktig med samarbeid med og innspill fra 

bransjer og medlemsbedrifter 

• Høringer arbeidsmiljøforskrifter

• Bidra i arbeidet med å utarbeide veiledninger til regelverket 

(f.eks byggherreforskriften)
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Samarbeid med tilsynsmyndighetene

• Samarbeidsmøter med Arbeidstilsynet

• 2 ganger pr år sammen med arbeidstakersiden 

• Byggenæringens erfaring med tilsyn og ønske om dialog

• Arbeidsgruppe nedsatt av Regelverksforum 

• Er arbeidsmiljøregelverket mangelfullt når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø?
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Trenger vi forskrift som regulerer psykososialt 
arbeidsmiljø?

• Hva menes med «psykososialt arbeidsmiljø»?

• Danmark har forskrift om psykisk helse – trenger vi det samme 

eller oppnår vi det samme gjennom systematisk HMS-arbeid?
• Fordel: Viktig tema som trenger å bli løftet frem, tydeliggjøre kravene for 

bedriftene, lettere å føre tilsyn med

• Ulempe: Vanskelig tema, trenger veiledning før forskriftskrav (straffeansvar)
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BNLs bidrag

IA- bransjeprogram for 

bygg og anlegg



IA-bransjeprogram for bygg og anlegg
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• 3 innsatsområder som til sammen 
vil gi et forbedret arbeidsmiljø, 
færre skader og helseplager, og 
dermed lavere sykefravær og 
frafall i næringen

• Bransjeprogrammet handler å 
komme sunn og uskadet hjem fra 
jobb. 
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IA-bransjeprogram bygg og anlegg

• Tre innsatsområder: 

• Helse og arbeidsmiljø, fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og HMS 

i prosjekteringsfasen

• Oppstart 2019 og avslutning sommer 2023 (mulig 

forlengelse) 

• Disponert ca. 50 millioner kroner ved programslutt

• Gjennomført mellom 50 og 60 prosjekter og tiltak

Fysisk/kjemisk 

arbeidsmiljø

Sikkerhet, Helse og 
Arbeidsmiljø

i 
Prosjekteringsfasen

Helse og  

arbeidsmiljø

Prosjektadministrasjonen IA BA: Knut Aaneland, BNL 100 % og Gudmund Engen , BNL 

50 %, Samina Siddique, EBA 50 %, Marita Nordskog, NAV arbeidslivssenter 20 % 



Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen
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Sikkerhet, Helse 

og Arbeidsmiljø i 

Prosjekteringsfas

en

• Viktige premisser for en skadefri byggeplass og et godt fysisk 

arbeidsmiljø legges i prosjekteringsfasen. 

• Forbedringer i tidligfasen kan gi vesentlige bidrag til å ivareta 

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i byggefasen, heriblant 

retningslinjer for en mer strukturert (og digitalisert) inkludering 

av SHA i BIM (Bygnings-Informasjon-Modellering)

Dette handler om å fjerne fare i prosjekteringsfasen



Fysisk arbeidsmiljø

• Det er igangsatt en rekke prosjekter som skal føre til 

forbedringer i de fysiske arbeidsmiljøforholdene på 

arbeidsplassen.

• Det er gjelder blant annet utprøving/utvikling av nytt utstyr, samt 

testing av nye arbeidsmetoder. 

• Resultater og anbefalinger vil bli gjort tilgjengelig for hele 

bransjen. 
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Fysisk

arbeidsmiljø



Uttesting av eksternt skjelett
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Oppdatert ergonomiportal

28Les mer på ergonomiportalen

https://www.ergonomiportalen.no/faggruppe/tomrer/


Psykososialt arbeidsmiljø

• Det er klare sammenhenger mellom psykososiale forhold på en 

arbeidsplass og sykefraværet. Dette gjelder også sykefravær 

som kan knyttes til f.eks. muskel- og skjelettplager. 

• Det er igangsatt aktiviteter for utvikling av metoder for å 

forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet i typiske bygg- og 

anleggsarbeidsplasser. Eksempel er lederopplæring, 

opplæring i partssamarbeid. 
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Helse og 

arbeidsmiljø



Basisprogram i ledelse 
- fra kollega til sjef
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Lederprogrammet består av 5 moduler som hver består av 

en film og etterfølgende workshop. 

Modulene er: 

1. Å ta lederrollen

2. Kommunikasjon som lederverktøy

3. Arbeidsmiljø, trygg kultur og veiledningshefte

4. Å stå stødig i krevende situasjoner

5. Gode medarbeiderdialoger og konflikthåndteringer

Gratis for alle medlemsbedrifter. Les mer på arbinn.no

https://vimeo.com/613639136
https://arbinn.nho.no/hms/hr-og-ledelse/arbeidsmiljo-og-ledelse/basisprogram-i-ledelse/
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BNLs bidrag

• Samarbeid med 

bransjene



Samarbeid med bransjene

• Tett kontakt med bransjenes HMS-miljøer

• Samarbeider om høringssvar 

• Deltar i arbeidsgrupper under SfS BA

• Utarbeide bransjeveiledere 

• Smittevern byggeplasser
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Takk for meg!

Kontaktinformasjon: 

Anita.hegg@bnl.no

mobil: 99 02 03 16

mailto:Anita.hegg@bnl.no

