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Vår felles visjon:

En skadefri bygg- og anleggsnæring



Dødsulykker BA-næringen i Norge 2011-2018

* Hvorav 17 arbeidsgiver ikke bygg og anlegg
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Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag
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Arbeidsskadedødsfall

▪ Antall arbeidsskadedødsfall der omkomnes arbeidsgiver 

er en bygge‐ og anleggsvirksomhet og 

arbeidsskadedødsfall ved bygge‐ og anleggsarbeid der 

den omkomnes arbeidsgiver ikke er bygge‐ og 

anleggsvirksomhet. Svart stiplet linje viser gjennomsnitt 

for periodene 2011–2014 og 2015–2018.  

▪ Kilde: Arbeidstilsynets register over arbeidsskadedødsfall. 



Sikkerhet er en samarbeidsarena,

ikke en konkurransearena



Et samarbeid der alle 

kan bidra og delta

Bedrifter, organisasjoner, myndigheter, forsknings- og undervisningsinstitusjoner 



Et samarbeid om konkrete problemstillinger 

som er viktig for 

den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet
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Organisering

▪ Daglig leder: Lene Jønsson

▪ Styret:

– Trond Bølviken, Veidekke. Styreleder

– Knut Aaneland, Multiconsult

– Tanja Dugstad, Statsbygg

– Vigdis Bjørlo, BaneNor

– Stein Gunnes, MEF

– Edvard Sørensen, Fellesforbundet

– Steinar Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund

– Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet



Stiftelse

Formålet er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og 

anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit 

mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med 

problemstillinger knyttet til ulykker, yrkesrelatert sykdom/plager og 

seriøsitet.



Arbeidsform

▪ Prosjekter/arbeidsgrupper
– Ledes og bemannes av folk fra næringen

▪ Lokale arbeidsgrupper

▪ Resultatene blir fritt tilgjengelige



Kompetanse Arbeidsoperasjoner

Rammebetingelser
Samarbeid, ledelse 

og kultur

• Konflikt menneske-
maskin

• Fall fra høyde

• Fallende 
gjenstander

• Elektrisk spenning

• Konstruksjonssvikt

• Eksplosjon



Hvordan bli med

▪ Tilslutning til mål og visjon

▪ Delta i prosjekter og arbeidsgrupper

▪ Være med som stifter

– Stiftelsesmøte 18. september 2019

– Frist for å melde interesse 11. september 2019



Sfsba.no



HVA VI JOBBER MED



Livreddende regler



Kurset skal
• Gi økt kunnskap om de største fareområdene
• øke handlingskompetansen/ferdighetene når det 

gjelder tiltak/livreddende regler
• bidra til å utvikle gode holdninger når det gjelder 

både egen og andres sikkerhet
• Forebygge fareblindhet

Grunnleggende sikkerhetsopplæring





Fall fra høyde
Fallende

gjenstander

Kontakt med 

elektrisk spenning

Konstruksjons-

svikt

Gass og

sprengstoff

Konflikt menneske

og maskin

VELG EPISODE





Fallulykker Gardintrapp eller bukk Prefab-montasje

Sikkerhetsindikatorer Sikre løft



▪ Hovedtemaer

– Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg – SfS BA

– Et godt og sikkert arbeidsmiljø

– God logistikk og god planlegging gir god HMS

– Helseutfordringer i bygg og anlegg

Program og påmelding på sfsba.no 



▪ Samarbeid

▪ Forpliktelse

▪ Kompetanse

▪ Faglige nettverk

▪ Beste praksis

▪ Praktiske verktøy

Et samarbeid der alle  kan delta for å skape en skadefri bygge- og 

anleggsnæring





Lene Jønsson, daglig leder. Tlf 930 96 184. E-post lj@sfsba.no

mailto:lj@sfsba.no

