
Oslo, 18.10.2022, Helge Johnsen

Erfaringer med håndtering, oppfølging 

og forebygging av personskader





HVA GJØR VI SOM BYGGHERRE 

Håndtering

OppfølgingForebygging



HVA GJØR VI SOM BYGGHERRE 

Håndtering
Oppfølging og undersøkelse av hendelser 

Oppfølging
SHA-inspeksjoner

Forebygging
SHA i prosjektering



Håndtering
•Oppfølging og undersøkelse av hendelser 

Hvorfor undersøker vi uønskede hendelser?

• finne årsaker og 

• identifisere tiltak for å hindre gjentakelse

Hva utløser en undersøkelse?

• Myndighetskrav, kontraktkrav, interne krav, 

(media, omdømme, hensyn til medarbeidere og familie)

Hvordan gjøres dette?

• 5 x hvorfor

• Taps- årsaksmodellen, MTO-analyse, STEP-metoden



Mnd Kategori Beskrivelse

August Konflikt menneske/maskin Truffet av ryggende asfaltvals

August Fallende gjenstander Løfteoperasjon; pall med armeringsbøyler veltet slik at bøylene fallt ned på dekket under.

August Fallende gjenstander Trekketau ble trukket med vinsj (store kabler). Tauet røyk og kom i retur. Montør ble truffet og skadet. 

August Fallende gjenstander Betongbit på ca 4 kg falt ned fra utsparing i dekke og ned på gulvet ca 6-8 meter under. 

August Konflikt menneske/maskin Nestenpåkjørsel av fot ved arbeid nær skinnegående maskin.

August Annet Kutt med kniv i lår ved spikking av treverk.

August Konflikt menneske/maskin Sammenstøt mellom hjullaster og gravemaskin.

August Annet Sprut på øye etter at propp i injeksjonsslange løsnet. 

September Fallende gjenstander En person ble truffet i hode og skulder da to kurver med forskalingsutstyr falt ned under løfteoperasjon.

September Konflikt menneske/maskin Grunnarbeider ble dyttet overende av gravemaskinskuffe.

September Fallende gjenstander Stillasmontører arbeidet i usikret område i byggegropa da det ble påbegynt tilbakefylling av masse.

Oktober Elektrisk spenning Feilmontert strømkabel medførte strømstøt.
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• Byggherreforskriften

• Sikre etterlevelse

• Læring på tvers

• Hyppighet ut fra risikovurdering

• Dokumentgjennomgang og befaring
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Oppfølging
SHA-inspeksjoner -eksempel

















Oppfølging
SHA-inspeksjoner

DET DU GÅR FORBI -

ER DEN STANDARDEN

DU AKSEPTERER



• Byggherreforskriften

• Risikovurderinger i tidlig fase

• Sjekklister for å identifisere risiko

• Følge opp og koordinere prosjekterende 

Forebygging
SHA i prosjektering



Forebygging
SHA i prosjektering –risikostyring 

Hver enkelt aktør er ansvarlig for den 

risiko de bringer inn i et prosjekt 

gjennom sine valg. 

Det er nødvendig å styre risiko 

kontinuerlig gjennom de ulike fasene 

fordi detaljeringsgraden øker og 

forholdene endrer seg i løpet av 

prosjektet.



TIMING…
Informasjon

Kostnad

Handlingsrom

Tidspunkt Fordeler Ulemper

God tid før Påvirkningsmulighet,

handlingsrom og lav 

kostnad ved endringer

Lite informasjon, 

få detaljer

Like før Mer informasjon, flere 

detaljer

Mindre handlingsrom,

høyere kostnader 

forbundet med 

endringer

Underveis Enda mer informasjon Enda mindre 

handlingsrom,

høye kostnader ved 

endringer

Tidspunkt for risikovurderinger



BHF §17 Den prosjekterendes plikter

Den prosjekterende skal under utførelsen av sine 

oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. 

Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal 

ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske 

løsninger. 

Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever 

spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 første ledd bokstav c, 

skal dette beskrives og meddeles byggherren.

Forebygging
SHA i prosjektering –risikostyring 



Organisering

Kontraktstrategi

Fremdrift

Beliggenhet

Omgivelser

Grunnforhold

Bygg i drift

Utbyggingsrekkefølge

osv.

Plassering på tomt

Fundamentering

Bæresystem

Byggets geometri

Fasadevalg

Takkonstruksjon

Plassbygget/prefab

osv.

SJA

Metoder

Valg av utstyr

Bemanning

Underentrepriser

Rekkefølge

Osv

Risikovurdering prosjekt

Risikovurdering fag

Risikovurdering entreprise

Initiering Program Forprosjekt/detaljprosjekt Utførelse Drift

FDV-dokumentasjon

Arbeidsinstrukser

Byggherre

Prosjekterende

Entreprenør

Driftsansatte

SJA

Faser

Risiko

Byggherre/koordinator



ARBEID I HØYDEN

• Et eksempel







REKKVERKSLØSNINGER

• Kanskje sånn?





ERGONOMI OG HELSE

• Teknisk etasje

• Gipsplater 90 cm

• Tunge elementer

• Ensformig arbeid

• Støv og støy



INNFESTING I HIMLING 



BOREROBOT



LASTERAMPE / LOSSESTASJON



PROV-STRØM

• I trekkerør

• Batteriverktøy

• Ledlys - på batteri



TAKK FOR MEG – NOEN SPØRSMÅL?


