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Innledning

I 2013 tok byggenæringen initiativ til å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i
næringen. Prosessen munnet ut i et «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» som ble signert 18.
juni 2014: http://bnl.no/globalassets/dokumenter/hms/charter_bnl_.pdf
Underskriverne av Charteret deler en nullvisjon for skader i bygge og anleggsnæringen, og er derfor enige om å
samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidsted. Underskriverne omfattet
myndighetene, byggherrer, prosjekterende, utførende, arbeidstakerne og NTNU.
Underskriverne påtar seg et ansvar for å gjøre en spesiell innsats på noen utvalgte områder. Det er etablert
en styringsgruppe hvor ledervervet går på rundgang og for tiden (2017) ledes den av Kari Sandberg, adm. dir. i
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).
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Samling av toppledere

Det er et behov for et nytt løft og engasjement og styringsgruppa skal følge opp toppledere sin rolle i det skadeforebyggende arbeidet:
• Samling av toppledere fra alle deltakerne i Charteret for å re-signere Charteret versjon 2.
• Samlingen skal følges opp med samlinger hos ledere blant alle aktørene.
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Myndighetene

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt skal utarbeide årlige rapporter over skader og yrkesrelatert
sykdom i bygge- og anleggsnæringen. Rapportene vil bli brukt til å identifisere problemområder og måle
endringer over tid. Rapportene blir presentert på bransjens årlige HMS-konferanse og publisert på:
http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/rapporter.html#KOMPASS

Foto: Byggeplass Campus Ås. Trond Isaksen/Statsbygg
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Byggherrene

Vi vil arbeide forebyggende gjennom tettere dialog mellom aktørene i bransjen, læring etter hendelser og
forbedret risikostyring fra planlegging til drift. Vi skal bruke egne erfaringer for å få økt vekt på SHA i
anskaffelsesprosessen.
• Arrangere «SHA-dager 2017» med byggherrer og rådgivere ved å bygge videre på «SHA-dagene 2015»
		
o «Åpen dag» - tettere dialog mellom byggherrer og rådgivere ute på byggeplasser
• Læring etter hendelser
		
o Bruk av læringsark
		
o Felles rutiner for granskning/undersøkelse av hendelser
• Språk, kommunikasjon og kultur
• Bruke erfaringer for å få økt vekt på SHA i anskaffelsesprosessen
• Standard og veileder for bruk av HMS/SHA-indikatorer (med hovedvekt på proaktive indikatorer)
• Risikostyring – fra planlegging, prosjektering og bygging til drift og vedlikehold

5

Prosjekterende

5.1

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

For å tydeliggjøre hvilke SHA-relaterte ytelser som skal leveres, samt sikre en vurdering av utforming og tekniske
løsninger, skal de prosjekterende utarbeide en felles veileder for rådgiveres SHA-arbeid i bygge - og anleggsprosjekter.

• Sluttføre veileder for rådgiveres SHA-arbeid i byggeprosjekter innen mars 2017
• Introdusere veileder for rådgiveres SHA-arbeid til medlemsbedriftene
• Delta i et engasjert samspill byggherrene, blant annet ved SHA-dagene
• Bidra konstruktivt i bransjens utvikling av regler og fag
5.2
Arkitektene
Arkitektene vil:
1. Utvikle SHA-elementer i arkitektenes kvalitetssystem (MAKS):
• SHA-modul med interaktiv kunnskapsbank for deling og innhenting av ny kunnskap
• En egen modul for SHA-koordinator for deling og informasjonsflyt mellom prosjekterende og 		
mellom prosjekterende og utførende
• Dynamiske SHA-sjekklister/rutiner som genereres fra digital kunnskapsbank
2. Utvikle veiledere for prosess og roller.
3. Drive formidling/kurs i samarbeid med RIF og UTF (Byggmesterforbundet/EBA).
4. Vurdere kobling/deling mellom MAKS og andre bransjers styringssystem for SHA, og etablering av
systemkobling mellom PRO og UTF.

Foto: BaneNOR
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Utførende

Vi vil arbeide med å utarbeide verktøy/konsepter til bruk i det forebyggende arbeidet innenfor
risikofylte områder.
Den enkelte organisasjon vil spesielt jobbe med:

6.1.
BNL
• Følge opp og implementere verktøy fra første fase.
• Delta i styringsgruppe SIBA-prosjektet (sikkerhetsstyring bygg &
anlegg).
Formidle resultater.
• Oppfølging av skader og ulykker knyttet til organisatoriske
forhold (syv punkter i Arbeidstilsynets og Stamis skaderapport for
2015). Vurdere prosjekt.
• Arbeide med å styrke/utvide HMS-delen i læreplanene for
yrkesfag (revisjon starter høsten 2017)
• Vurdere egen HMS-opplæring (herunder med vekt på sikkerhet)
for ufaglærte
• Prosjektledelse «Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen –
utfordringer og muligheter». Forskningsprosjektet skal kartlegge
på hvilken måte HMS, produktivitet, samarbeid og ledelse blir
påvirket på byggeplasser der det arbeider personer fra
forskjellige land. Prosjektet har fokus på å kartlegge gode
strategier og dele best praksis.

					
					

BNLs bransjeforening EBA:
• Topplederforankring av Charterets visjon i den enkelte
virksomhet
• Utarbeide konseptet «Bra arbeidsmiljøvalg» – merking av stiger
og gardintrapper
• Utarbeide verktøykasse for økt risikoforståelse knyttet til de
største fareområdene på bygge-/anleggsplass
• Videreføre arbeidet med ryddighet og sikkerhetstilstand

6.2
MEF
Viktige prioriteringer fra MEFs side:
Sikkerhet i hverdagen
MEF har utviklet et dialogkonsept som heter Sikkerhet i hverdagen. Konseptet setter fokus på bedriftens kultur for sikkerhet, og belyser den enkeltes ansvar overfor seg selv og sine kolleger.
Mål:
Delmål:

Bli bevisst på egen og kollegers sikkerhet.
• Kunnskap om fare på arbeidsplassen
• Kjennskap til sikkerhet av maskiner og utstyr
• Kjennskap til vernearbeidet (HMS) i bedriften.

Dette er et bedriftsinternt tilbud. Alle i bedriften deltar. Målet for MEF er at 150 bedrifter skal ha gjennomgått
dette innen utgangen av 2018.
HMS-introduksjon på alle MEF-kurs
MEF har 5000 kursdeltakere på sine kurs pr år. Vi er i ferd med å utvikle en HMS-introduksjon til alle kurs.
Vi setter fokus på ulykker som har vært og tar opp viktige elementer i sikkerhetsarbeidet.
Lederprogrammer
MEF har flere typer Vi tar opp HMS-ledelse som tema på alle programmene.

6.3

NELFO
• Jobbe for økt bevisstgjøring innen HMS slik at skade- og sykefraværsstatistikk fortsatt holder seg lave.
• Økt bevisstgjøring av helseskader ved eksponering av strøm.
• Tilby bransjerettet internkontrollsystem med elektroniske muligheter for avvik- og risiko håndtering.
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Arbeidstakerne

Vi vil jobbe for at arbeidstakerne har en trygghet i arbeidsforholdet slik at de kan ha innflytelse over sitt
arbeidsmiljø og utvikle god sikkerhetskultur.
Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund vil arbeide for:
• At verneombudet har en klar rolle i planleggingen og utførelsen av arbeidet.
• At utenlandske arbeidstakere blir tilbudt opplæring i norsk språk og arbeidskultur.

8

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Alle studenter som går ut fra studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU skal ha nødvendig HMSkompetanse. HMS integreres i alle relevante emner i studiet. NTNU skal i samarbeid med bygge- og
anleggsnæringen drive med langsiktig og systematisk forskning innen HMS. NTNU skal sikre spredning av
kompetanse gjennom publikasjoner, kurs, seminarer og undervisningsmateriell.
• Identifisere aktuelle prosjekt og masteroppgaven innen HMS i samarbeid med byggenæringen
• Identifisere forskningsaktivitet innen HMS i samarbeid med byggenæringen
• Oppsummere HMS-kunnskapene i en obligatorisk HMS del i masteroppgavene

Foto: Byggeplass, nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Ken Opprann/Statsbygg

Foto forside: Byggeplass, Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

