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Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen

Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Mange premisser for en skadefri byggeplass og et godt fysisk arbeidsmiljø legges 
tidlig i prosjekteringsfasen. Forbedringer i denne fasen kan gi vesentlige bidrag til  
å ivareta Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen. Heriblant retnings- 
linjer for en mer strukturert (og digitalisert) inkludering av SHA i BIM (Bygnings- 
Informasjon-Modellering) samt forbedrede sjekklister og metoder for systematiske 
konstruksjonsgjennomganger. Byggherreforskriften, som kom i oppdatert versjon 
01.01.2021, har fått et enda sterkere fokus på planfasen og dens betydning for 
sikkerhet og ergonomiske forhold i byggefasen.

Årlig dør 8-10 personer i BA-sektoren, rundt 100 får varige mén og det skjer  
ca. 8000 skader m. fravær. 

Det er ikke alltid mulig å planlegge bort alle uheldige fysisk/kjemiske arbeidsmiljø- 
forhold i prosjekteringsfasen. Vi gir støtte til en rekke prosjekter hvor målet er å 
forbedre arbeidsmiljøet, f. eks. kartlegging av arbeidsmiljøforhold, utvikling og ut-
prøving av nytt utstyr samt uttesting av ny arbeidsmetodikk. Det fokuseres spesielt 
på de områdene som er framtredende i bygg- og anleggsbransjen; muskel- og 
skjelettplager, luftveisplager og psykiske plager. I gjennomføringen samarbeider 
bedrifter i bransjen og forskningsinstitusjoner for å komme fram til praktiske og 
kunnskapsbaserte løsninger. Ett eksempel på slike prosjekter er vist nedenfor.

Ref. «Perspektivnotat: Sikkehet i byggefasen (bnl.no)»

Ta kontakt for nærmere informasjon:  
knut.aaneland@multiconsult.no, tlf. 482 12 625

Ta kontakt for nærmere informasjon:  
gudmund.engen@bnl.no, tlf. 911 37 207

Formål: 
Redusert sykefravær som følge av 
vibrasjonsskader gjennom utvikling/
testing av utstyr og bedre arbeids-
metoder. 
Ledes av: Stami
Deltagelse: 6 anleggs-entreprenører

80 – 90% reduksjon i vibrasjonsbelastning
Copyright Multiconsult

Backe rapport om Sikkerhet 
i byggefasen, markering av SHA- 
utfordringer i en BIM-modell

Programmets mål:

Tre innsatsområder som til 
sammen vil gi et forbedret 
arbeidsmiljø og derigjennom 
færre skader og helseplager, 
og dermed lavere sykefravær  
i næringen.

Redusert sykefravær og frafall fra næringen gjennom å styrke HMS- 
arbeidet i bedriftene. Et særlig fokus på forebyggende arbeidsmiljø/ 
helse og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Psykososialt og 
organisatorisk 
arbeidsmiljø

Sikkerhet, Helse  
og Arbeidsmiljø

i Prosjekteringsfasen

Fysisk og  
kjemisk 
arbeidsmiljø



Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Nærmere 65% av sykefraværet i Norge er relatert til muskel/skjelett diagnoser 
og lettere psykiske lidelser. Forskning viser at det er et betydelig potensial for 
å redusere sykefraværet. Dette potensialet ligger blant annet på hver enkelt 
arbeidsplass i form av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. 

I programmet jobbes det med kompetanseheving i bedriftene, for ledere, 
tillitsvalgte og verneombud innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid, syke-
fraværsarbeid, ledelse og kunnskap om forebygging av muskel/skjelett- 
diagnoser. I tillegg til «En bra dag på jobben», «Arbeidsmiljøhjelpen» og 
«Helse i arbeid», utvikles det egne programmer for bransjen; “Bygg Rygg”  
og “Lederopplæring”.

Vi ønsker å samarbeide med bedrifter som har høyt sykefravær, eller andre 
utfordringer relatert til arbeidsmiljø, som de ønsker å forbedre.

De kan søkes om støtte til gjennomføring av prosjekter i bedriften via  
bransjeprogrammet. 

Erfaringene fra programmene og prosjektene skal gjøres tilgjengelige for hele 
bransjen. 

Ta kontakt for nærmere informasjon:  
Marita.nordskog@nav.no, tlf. 913 97 063


