
Formålet er å etablere en omforent tydelig 
standard/bransjenorm og rammevilkår i norsk BA-bransje for 
økt sikker gjennomføring av prefabmontasje. Oppgaven er å

•Etablere en gjenkjennbar problembeskrivelse knyttet til sikker 
prefabmontasje sett med de ulike aktørenes øyne.

•Jobbe frem omforente rammevilkår og kjøreregler for økt 
sikkerhet i prefabmontasje i Norge.

Deltakere
Steinar Stake, Veidekke Jan Otto Honsrud, Con-Form
Magne Gravås, Contiga Petter Berg-Wollan, Consto
Glenn Seland, RVO Stein Bjørndal, AF
Odd Henning Johansen, Forsvarsbygg Einar Flakne, Hent
Trond Fossheim, Vedal prosjekt AS John-Erik Reiersen, Betong Norge
Stian Osufsen, Norconsult AS Jane Mælen, Contiga
Pål Martin Søraas, Arbeidstilsynet Frank Lavik, Newmo
Alice Grindheim, Norske Bæresystemer Helge Johnsen, Statsbygg

Sikker prefab – en digital veileder for prefabmontasje



Veilederen baserer seg på at brukeren ikke er helt uten innsikt om prefabrikkerte elementer/montering,
men søker påfyll av kunnskaper om hvordan man gjennomfører prosessen på en trygg måte.

Alle aktører fra byggherre til montør bør finne noe her som vil gi økt forståelse eller gode løsninger for 
sikkerheten.

Ved en rotårsaksanalyse, vil man også kunne finne tips her.

• Aktørene
Vi har valgt ut 4 aktører som er vesentlig for elementmontasje-prosessen

• Aktivitetene
I tillegg har vi valgt 6 aktiviteter vi mener er viktige for å trygge prosessen sett i HMS-perspektivet. 
Disse aktivitetene går igjen hos alle aktører

Økonomi er ikke tema i vår fremstilling, da valget om bruk av prefabrikkerte elementer er avklart. 
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Aktivitetene er like hos alle aktører, men har selvfølgelig forskjellig innhold og 
utfordringer.

Horisontal og vertikalt tilnærming
Man kan se for seg et trådkors hvor man tilnærmer seg en problemstilling horisontalt via 
aktivitet eller vertikalt via byggeprosessen hos en aktør. 
Normal søkefunksjon er selvfølgelig også mulig.

Suksessfaktorer for hver aktivitet
Vi har definert forskjellige suksesskriterier som kan bidra til et trygt og vellykket resultat
Vi legger vekt på de positive virkemidlene for å lykkes med en trygg montasje.
På dette nivået vil det finnes utdypende tekst, bilder, illustrasjoner, linker osv.
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Involverte aktører



Felles aktiviteter



• Bilder 
• Illustrasjoner
• Eksempler
• Linker
• Etc.

Suksessfaktorer - Entreprenør – Trygge lossesoner

Egen barel for strø


