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En spesielt utsatt bransje

De 7 hyppigste ulykkestypene i bygg og 
anlegg er: 
1. Fall fra tak/gulv/plattform 
2. Fall fra stillas 
3. Kontakt med fallende objekt 
4. Kontakt med bevegelige deler på maskin 
5. Truffet av objekter ved løfteoperasjoner 
6. Fall fra stige 
7. Fall fra høyde uten sikring 



Verneombuds-
ordningen

• Blant bedrifter uten tariffavtale har bare 
30 % verneombud

• I bedrifter med tariffavtale har 87 % 
verneombudsordning

• Her melder ledere at de er fornøyd med 
verneombudenes aktiviteter

• Men kunne godt tenkt seg enda høyere 
aktivitet 



Hva vil Verneombudsboka bidra med

• Øke verneombudenes kunnskaper om arbeidsmiljø og sikkerhet
• Bedre innhold til SJA og risikovurderinger
• Øke statusen til verneombudene
• Hjelp til å forebygge skader og ulykker
• Større oppmerksomhet på sikkert arbeid, både kollektive og individuelle 

tiltak
• Støtte opp under et godt samarbeid på arbeidsplassene



Overordnede 
kritiske 

faktorer

• stadig endring i arbeidssted og
samarbeidsrelasjoner

• ulik sikkerhetskultur mellom ulike
virksomheter, yrker og nasjonaliteter

• manglende norskkunnskaper
• stort innslag av innleie og midlertidig

arbeidstakere
• samtidige operasjoner med stort

ulykkespotensial
• stort uttak av energi, store maskiner med mye

krefter



Overordnede
kritiske

faktorer

• arbeidstidsordninger (lange
arbeidsdager/-uker, skift- og nattarbeid)

• støy, vibrasjoner og ugunstige
temperaturforhold

• tungt fysisk arbeid, ugunstige
arbeidsstillinger og gjentatte bevegelser

• inhalering av støv, røyk, gass og damp, 
hudkontakt med vann og kjemikalier

• manglende dokumentert opplæring i bruk
av farlig utstyr og risikovurderinger på et 
språk som arbeidstaker forstår

• mangelfull planlegging av arbeidet



De kritiske faktorene
Vi har gjort et utvalg på 16 kritiske faktorer. 

Oppslagene i boka er bygd opp på samme
måte:

• Overordnede forhold
• Risikofaktorer/kritiske forhold
• Kollektive vernetiltak
• Viktig for verneombudet
• Henvisning til lov/forskrift



Utvalget av 
risikofaktorer 
i BA

• Arbeid i høyden, fall
• Asbest
• Støy
• Støv
• Ergonomi
• Fallende 

last/gjenstander
• Vibrasjoner
• Maskiner og utstyr

• Grøft/skråning 
masseutglidning

• Anleggsmaskiner
• Bergsprengning
• Fjellrensk fra korg
• Fjellboring/sprengnin

g både ute og i tunnel
• Fyllinger i sjø og vann
• Trafikkdirigering forbi 

anleggssted
• Innkvartering og 

velferd



Arbeidsmetoder

• Vernerunder
• Inspeksjonsrunder
• SJA
• Melde avvik
• Forebyggingshierarkiet
• Tiltakstrappa
• Samtaler med byggeledelsen
• Stans av farlig arbeid



Ekstra materiale

• Granskning av skade og
uønskede hendelser

• Fem hvorfor
• SHA-plan
• Internkontroll
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