
Inkluderende Arbeidsliv

- bransjeprogram for bygg- og anlegg

HMS Konferansen 2022

Programmets mål:

Redusert sykefravær i og frafall fra næringen gjennom å 
styrke HMS-arbeidet i bedriftene

Knut Aaneland
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Bransjeprogrammet 
handler i bunn og grunn 
om det å komme sunn 
og uskadet hjem fra jobb
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Vi er fire i administrasjonen:
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Korte fakta om bransjeprogrammet:

❑ Vi er ett av 7 bransjeprogrammer

❑ Partene i arbeidslivet bestemmer prioriteringene

❑ Oppstart: høsten 2019 (egentlig januar 2020)

❑ Tildelt ca. 50 millioner i prosjektstøtte

❑ Gjennomført mellom 50 og 60 prosjekter og tiltak

❑ Avslutning var planlagt i juni ‘23, men i går kom 

nyheten om forlengelse til desember 2024

Fysisk/kjemisk 

arbeidsmiljø

Sikkerhet, Helse og 
Arbeidsmiljø

i Prosjekteringsfasen

Helse og  

arbeidsmiljø



Prioriteringer:

▪ Inkludere de små og mellomstore bedriftene, og styrke fokus på deres
utfordringer

▪ Styrke sikkerhetsopplæringen i den videregående skolen

▪ Formidle og kommunisere resultater

Deling av rapporter og resultater:

Alle resultater skal gjøres tilgjengelig for alle interesserte. Alt skal deles
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Vedr. Styrke sikkeropplæringen i den videregående skolen;

"Sikkerhetsuka i vg. Skole"

Kongsberg videregående skole (Uke 39, 2022)

Geir Marstein, Kontaktlærer VG2 Anleggsteknikk

- Video fra Nome vg. høsten 2021
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Sintef; Indikatorer for psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø (pågår)
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Copyrigth: Sintef- Definerte indikatorer kan følges over tid
- Gir bakgrunn for å vurdere behov for tiltak
- Gir innsikt i årsaker til sykefravær og frafall
- Metoden utfyller andre tilnærminger, f.eks. arbeidsmiljøundersøkelser
- Tilpasning og bruk av indikatorer i egen bedrift blir beskrevet i en 

veileder

(Eget seminar planlegges våren ‘23)



Tilbake til byggefasen;

De fleste bygge og anleggsplasser er prosjektert av noen

Det å prosjektere bort fare er blant rådgivernes viktigste oppgaver

- Mangelfull prosjektering forårsaker skader og helseplager, der og 

da og over tid

HMS i prosjektering er derfor blitt et sentralt tema i 

bransjeprogrammet og vil trolig forsterkes ytterligere fremover

Noen prosjekter rettet mot prosjektering: 8



Perspektivnotat Sikkerhet i byggefasen

Høgåsen/Paulsen (levert)

Hvilke hensyn og vurderinger det er 

viktig å ta i en tidlig prosjekteringsfase

(Tilgjengelig på bnl.no)
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Sikkerhet i byggefasen (levert)

Risikostyring gjennom bruk av felles 

samhandlingsplattform på Bamble VGS; 

Backe

Uttesting av metodikk for å identifisere, 

saksbehandle og synliggjøre risiko i BIM

(Tilgjengelig på bnl.no)
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SHA i BIM, videreutvikling av metodikk for ivaretakelse av SHA i digitale

prosjekter; Norconsult (ferdig mars ‘23)

- Utvikle metodikk og verktøy for registrering, oppfølging og 

kommunikasjon av risikoforhold, helt fra tidligfasen

- Visualisere og implementere risikoforhold i BIM

- Dette handler også om å  legitimere SHA på linje med andre fag, som 

integrert del av prosjektering og bygging
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Støy i BIM; Norce, Multiconsult, Skanska (ferdig mars ’23)
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BIM har et stort potensial når det gjelder å redusere HMS-relatert risiko 

✓Redusere støy-eksponering tidlig i prosjektering/planlegging 

✓Gjøre støy-risiko synlig i prosjektering og planlegging  

✓Utvikle verktøy og metodikk

✓Modellere støy i BIM

✓Arbeidet baseres på åpne standarder, slik at bransjeaktører kan utvikle 
det videre 

(Eget seminar planlegges våren ‘23)



Da skal vi over til fysisk 
arbeidsmiljø

Alle farer blir vel ikke prosjektert 
bort Gudmund?
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