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Sykefravær i bygg og anlegg
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Nesten halvparten av de med fravær oppgir at dette skyldes 
helseproblemer helt eller delvis forårsaket av jobben!
Spesielt er dette relatert til:
• Muskel- og skjelettplager, dvs smerter i nakke, skulder, 

armer, korsrygg og ben
• Luftveisplager
• Nedsatt hørsel/øresus
• I tillegg vet vi at det er relativt høy risiko for 

arbeidsskader i bygg og anlegg

2018 2019 2020 2021

Sykefravær 4,4% 4,4% 5,0% 4,9%

Tapte dagsverk 2,1 mill 2,2 mill 2,6 mill 2,6 mill



• Å arbeide med hender over skulderhøyde er veldig 
anstrengende og gir smerter og skader - og fravær 
etter hvert.

• Tømrere, byggearbeidere og elektrikere topper listen 
over yrker med arbeid med “hendene i eller over 
skulderhøyde”. Tre av fem i disse yrkene angir at de 
jobber ¼ eller mer av arbeidstiden på den måten.

• IA-programmet har gjennomført en uttesting av 
“eksternt skjelett” i forskjellige arbeids-situasjoner. 
Konklusjon: Et nyttig hjelpemiddel for arbeidstakere 
som har vedvarende arbeid i og over skulderhøyde.

• Det finnes etter hvert flere forskjellige typer på 
markedet, med sine pluss og minus. Og prisen har falt 
betraktelig siden de første så dagens lys. Foto: Pål Nordaune



• Arbeid med vibrerende 
verktøy kan føre til 
yrkesskaden HAVS

• HAVS (hånd-arm 
vibrasjonssyndrom) kan gi 
nedsatt blodsirkulasjon, 
føleforstyrrelser, smerter og 
redusert finmotorikk i 
fingrene

• Vibrasjonseksponering 
bidrar til økt sykefravær og 
frafall i arbeidslivet

Foto: cptpowertools T.Clemm

Vibrasjons-skader



Eksempel på utstyr med nyutviklet intern demping (RISE Institute
of Sweden) vs tradisjonell løsning

6,3 kg                                                                         6,6 kg 

Denne forskjellen betyr at man kan jobbe mer enn dobbelt så lenge med vinkelsliperen 
med demping, 1t 50min vs 50min med konvensjonell sliper før man når tiltaksgrensa!



Konsept for vibrasjons-
demping av fjellbor

Håndtak

Fjærdemper

”Støvsuger”

ATVA

Utviklet i IA-
programmet av RISE og 
testet ut av Mesta og 
andre brukere av 
tilsvarende fjellbor. 10 
bedifter er med.
Vibrasjonsdempingen 
oppnås for begge 
hender, og vil være i 
området 60 - 90%!

ATVA = Auto-Tuning 
Vibration Absorbers



Støvkontroll ble en 
spin-off av prosjektet

Foto: Thomas Clemm



Kartlegging og karakterisering av eksponering i byggebransjen ved 
riving og renovering av bygg (kortnavn: BYGGX)



• Betong og murstein inneholder 
opptil 30 % krystallinsk silika (kvarts). 

• Riving og bearbeiding av denne type 
materialer kan føre til eksponering 
for respirabelt støv og kvarts. 

• Grenseverdien for respirabel kvarts 
ble 1. juli 2021 endret fra 0,1 mg/m3

til 0,05 mg/m3. 

Bakgrunn



Skjæring betong

pigging betong

Kasting murstein

Randsone



Foreløpige resultater 
Respirabelt krystallinsk silika (kvarts) Respirabelt støv 

Rød stiplet linje er grenseverdi

5 mg/m3

0,05 mg/m3



Oppsummering 

• Målinger over grenseverdi av respirabel kvarts ved arbeid med 
betong, mur og randsone 

• Stor spredning i støv- og kvartsnivåer. Avhenger av type arbeid 



• Ergonomiportalen.no er fullstendig renovert. Her legger vi

inn nye, relevante saker fortløpende

• Trestøv, dieselrøykeksponering og asfaltrøyk (LTA)

• nLink har utviklet en vaske- og malerobot – Robolift, 

delfinansiert av IA-programmet

• Støy – kartlegging av støygenererende arbeidsoperasjoner og utstyr

• Sikker montering av takstoler og undertak – etablere «beste praksis»

Men – vi ønsker å gjøre mere. Har du ideer – kom med dem!

Hva har vi ellers jobbet med mht fysisk arbeidsmiljø?
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https://ergonomiportalen.no/

