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Programmet for et langt yrkesliv i bygg
og anlegg.







Hvert år blir 15-20.000 personer innen bygg og anlegg 
sykemeldt i mer enn to uker på grunn av arbeidsrelaterte 

helseplager og skader.
Til sammen utgjør dette 10 000 årsverk.

Muskel- og

skjelettplager Luftveisplager Hørsel-skader
Psykiske 

plagerVibrasjonsskader
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Sykefravær 2. kvartal

Legemeldt Totalt

Sykefraværsutvikling siste 6 år i Bygg og Anlegg



HMS



Progammets mål

Reduksjon i 
fravær

Inkluderende
arbeidsliv

Redusert frafall 
fra næringen



Mulighetsrom

Hvor er potensialet størst for å 

redusere fravær på grunn av 
helseplager?



PlanleggingFysisk 
Arbeidsmiljø

Arbeidsglede –
trivsel på 

arbeidsplassen



Arbeidsglede

Trivsel på jobben

Sykefravær





Hva består
programmet av?



Utvikling og testing av utstyr og metoder

Måling og evaluering av helserisiko

Lederopplæringsprogram for en

inkluderende arbeidsplass

Utvikling og tilpasning av HMS i BIM -

risikostyring i prosjektering

Erfaringsoverføring av beste praksis



Uttesting av eksternt skjelett



Vibrasjons-reduserende
modifikasjoner av utstyr

80 – 90% reduksjon i 
vibrasjonsbelastning

• Formål: Redusert sykefravær 
som følge av vibrasjonsskader 
gjennom utvikling/testing av 
utstyr og bedre arbeidsmetoder. 

• Ledes av: Stami

• Deltagelse: 6 anleggs-
entreprenører 



Trestøvprosjektet

• Formål: Forebygging av 
helserisiko knyttet til luftveiene 
for personell i trevareproduksjon 
som del av byggenæringens 
verdikjede. 

• Ledes av: Boligprodusentenes 
forening og Norske Trevarer

• Deltagelse: 40 tre-
bearbeidende bedrifter, 
Arbeidstilsynet og Stami.



Asfaltrøykprosjektet

• Formål: Anbefale bruk av LTA 
basert på at dette gir asfaltører et 
sunnere arbeidsmiljø og 
derigjennom lavere sykefravær. 

• Ledes av: EBA

• Deltagelse: 5 
asfaltentreprenører, Rikshospitalet 
og Stami.



• Formål: 
1. Kartlegge eksponeringsnivået i 

arbeidslufta ved arbeid i 
tunnel

2. Undersøke negative effekter 
hos personell som en 
konsekvens av 
dieseleksoseksponering

• Ledes av: Stami

• Deltagelse: Mesta



Ny Ergonomiportal



HMS i BIM

Hei Knut Aaneland

• Formål: Inkludere HMS-utfordringer 
i BIM tidligfasen for anvendelse som:
• Kommunikasjonsverktøy for ledelse 

og til virtuelle inspeksjoner
• Designverktøy for disiplinene og for 

tverrfaglig design review
• Dokumentasjon av restrisiko

• Ledes av: Knut m/flere

• Deltagelse: Byggherrer, Rådgivere 
og Entreprenører



Ny Ergonomiportal

• Formål: 
• Etablere en tidsriktig portal 

med kvalitetssikret innhold
• Dokumentere mange av 

resultatene fra IA-
programmet

• Ledes av: EBA



Deltagere
Styringskomite bestående av: Jon Sandnes, BNL; Anne Sørum, 

Arbeidstilsynet; Tanja Dugstad SfS BA/Statsbygg; Steinar 
Rindhølen, Arbeidsmandsforbundet; Edvard E. Sørensen, 

Fellesforbundet

Referansegruppe med medlemmer fra NAV Arbeidslivssenter, 
Stami, MEF og bedrifter i næringen

Arbeidsgruppe bestående av 20 bedrifter i næringen

Bygg og anleggs bransjeforeninger i og utenfor BNL



Takk!


