
IA-Bransjeprogrammet for
bygg og anlegg 
(2019-2022)

Programmets mål:
• Redusert sykefravær i og frafall fra næringen. Et særlig fokus 

på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange 
og/eller hyppig gjentagende sykefravær.



Hvorfor IA-program i bygg & anlegg?

Av 1.2 millioner tapte dagsverk pga muskel 
og skjelett kan 800 000 forebygges

Nesten halvparten av de med fravær i bygge- og anleggs-sektoren oppgir at dette 
skyldes helse-problemer helt eller delvis forårsaket av jobben! Spesielt er dette 
relatert til:

• Smerter i nakke, skulder og armer
• Smerter i korsrygg og bein
• Luftveisplager
• Nedsatt hørsel/øresus
• Høy risiko for arbeidsskader

Men - det er stor variasjon mellom bedriftene mht sykefravær.



Fysisk/kjemisk 
arbeidsmiljø

Sikkerhet, Helse og 
Arbeidsmiljø

i Prosjekteringsfasen

Psykososialt og 
organisatorisk 
arbeidsmiljø
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Programinnhold:
3 innsatsområder som til sammen vil gi et 
forbedret arbeidsmiljø og derigjennom færre skader og 
helseplager, og dermed lavere sykefravær og frafall i næringen

Bygg & anlegg – en stor og sammensatt næring
• Over 200.000 ansatte, 60.000 bedrifter!
• Stor variasjon i fag- og arbeidstype
• Varierende arbeidssted og omgivelser
• Ofte prisgitt premisser etablert av andre (byggherre, arkitekt, 

planlegger …)

IA-programmet går fra 2019 til 2022 og finansieres av Arbeids- og Sosialdepartementet. 
Vi er ennå åpne for gode ideer til nye prosjekter som kan inngå i programmet.



Dette er noen av prosjektene våre:
• Forbedret SHA-evaluering i planleggingsfasen

• SHA visualisering i BIM
• Perspektivnotat – «SHA-utfordringer i prosjekteringsfasen»*
• Sikkerhet i prosjekteringsfasen – praktisk eksempel

• Forbedret fysisk/kjemisk arbeidsmiljø
• Trestøvprosjektet – hvordan skape god luftkvalitet i tre-bearbeidende industri
• Asfaltrøykprosjektet, hvor mye sunnere er legging av «Lav-Temperatur Asfalt (LTA)» enn vanlig asfalt
• Støtte utvikling av en «Vaske- og malerobot»
• Måling av dieseleksoseksponering ved arbeid i tunell
• Måling av typer og størrelser av støv ved riving/sanering av bygg
• Utvikle og teste metode for vibrasjonsdemping av fjell-bor og annet utstyr som kan gi operatør vibrasjonsskader
• Utvikle «beste praksis» ved oppsetting av takstoler og legging av undertak
• Utvikle ny utgave av Ergonomiportalen.no*
• Teste ut effekten av «eksternt skjelett» og i hvilke arbeidsoperasjoner denne type utstyr er nyttig*

• Forbedret psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø
• Utvikling av ByggRygg – et program for å høyne kunnskapen om hvordan leve «normalt» med smerter
• Basisopplæringsprogram for ledere, med og uten personalansvar
• Utvikling av proaktive indikatorer mht psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Effekt på SHA ved økt digitalisering og bruk av autonom teknologi i b&a.





«Ingen dårlige vibber»

IA Programmet for Bygg og Anlegg 2019-2022

Vibrasjonsprosjektet i IA-bransjeprogrammet



Hovedmål
1. Modifisere Montabert T21 fjellbor med 

integrert dempeteknologi. Dette er et 
fjellbor som hovedsakelig brukes til 
klatrejobber ved fjellsikringsarbeid

2. Utvikle ekstern dempemekanisme som 
kan monteres på fjellboret Atlas Copco
BBC16W som ekstrautstyr. Dette er et 
fjellbor som hovedsakelig brukes ved 
arbeid fra korg

3. Nye håndtaksløsninger på Atlas Copco
BBC16W

4. Måle vibrasjonsnivået til 
muttertrekkere, tigersager, 
borhammere, multitool og boltepistol i 
typiske arbeidsprosesser og under 
kontrollerte forhold.

DELTAKENDE BEDRIFTER/ 
ORGANISASJONER
• STAMI
• Rise Institute
• Mesta 
• Vestfold Fjellboring
• Caverion
• Skanska
• Peab
• Gjerden Fjellsikring
• Visinor

T.Clemm





Ta kontakt med oss for mer informasjon om 
IA- programmet
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