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Formålet med brosjyren
Brosjyren er for deg som driver enmannsbedrift i bygge- og 
anleggsbransjen uten egne ansatte.  Den tar for seg de  
viktigste faktorene for å ivareta ditt og andres arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøloven (AML) med forskrifter gjelder for alle  
bedrifter og er det viktigste verktøy for alt helse-, miljø-, og 
sikkerhetsarbeid (HMS). Kjenner du til regelverket, har du  
større muligheter for tryggere og bedre arbeidsdager.

Regionale verneombud  
er til for din skyld
Regionale verneombud (RVO) i bygge- og anleggsnæringen 
virker som verneombud i virksomheter som ikke har egne 
verneombud – også enmannsbedrifter. Ordningen ble etablert 
i 1981, er lovpålagt og omfatter alle virksomheter i bygge- og 
anleggsnæringen.

RVO bidrar daglig til å heve standarden på helse, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet i næringen gjennom oppsøkende virksomhet 
og ved informasjon gjennom kurs og brosjyrer. Alle RVO har lang 
bransjeerfaring innenfor sitt bransjeområde.  

Samarbeid med de regionale verne-
ombudene vil kunne gi deg kunnskap og 
bistand til å løse helse, miljø og sikkerhets-
spørsmål på bygge- og anleggsplassen.
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Helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid på bygge- 
og anleggsplassen
Arbeidsmiljøloven (AML) har viktige bestemmelser om hvordan 
samordning av virksomhetenes verne- og sikkerhetsarbeid skal 
organiseres på bygge- og anleggsplass. Dersom flere virksom-
heter arbeider på samme arbeidsplass, skal alle medvirke for  
å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Du skal rydde kontinuerlig etter eget arbeid. Hovedpoenget er at 
alle virksomheter – små som store – skal ta hensyn til hverandre.  
Derfor er det viktig å sørge for at både egne og andres arbeids-
takere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjelder 
også for enmannsbedrifter. 

Samordningsavtalen er et viktig redskap for helse, miljø og 
 sikkerhet på bygge- og anleggsplassen. Byggherre/prosjekt-
leder er ansvarlig for at SHA-plan er utarbeidet og etterleves.

Hovedpoenget er at alle virksomheter 
– små som  store – skal ta hensyn 
til hverandre.  Derfor er det  viktig 
å sørge for at både egne og andres 
arbeids takere er sikret et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø.
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Hvem forholder du deg til på 
bygge- og anleggsplassen?
Byggherre
Byggherren kan være virksomhet, eiendoms selskap, bolig-
byggelag, stat eller kommune.

Byggherren skal sørge for å få utarbeidet en egen sikkerhet-, 
helse og arbeidsmiljøplan (SHA-plan), utpeke SHA-koor-
dinatorer og sende inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet.

Byggherren skal koordinere både i planlegging og utførelses-
fasen for å unngå konflikt mellom ulike arbeidsoperasjoner. 
Koordineringen skal også omfatte enmannsbedrifters 
virksomhet.

Dersom byggherren er forbruker bortfaller kravene i byggherre-
forskriften, bortsett fra kravet om å sørge for å sende inn 
forhåndsmelding.

Byggherrens prosjektleder
Prosjektleder opptrer på byggherrens vegne, og vil være 
 byggherrens stedfortreder.

Hovedbedrift
Hovedbedriften har ansvaret for samordningen av de enkelte 
virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Den har også 
ansvaret for at vernerunder gjennomføres og at alle virksom-
hetene deltar, også enmannsbedriftene.

Den enkelte bedrift
Den enkelte bedrift har ansvaret for helse-, miljø-, og sikkerhets-
arbeid (HMS) i egen virksomhet, men skal følge SHA-planen for 
prosjektet.

Verneombudet
Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som 
angår arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

Regionale verneombud
RVO skal virke på de arbeidsplassene som ikke har valgt 
eget verneombud – også for enmannsbedrifter. (Forskrift om 
Administrative ordninger kapittel 3) 

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet forvalter arbeidsmiljølovens (AMLs) regelverk 
for bygge- og anleggsvirksomhet og fører tilsyn med at lover  
og bestemmelser overholdes.
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Avklaringer i forhold til 
oppdragsgiver
Noen momenter
• Før kontraktsinngåelse skal du ha informasjon om planer  

for fremdrift, produksjon, rigg, beredskap, avfallshåndtering, 
organisering og vernerunder.

• Byggherrens SHA-plan skal gjennomgås og du må vurdere 
hvilken betydning denne får for ditt arbeid.

• Gjennomgå forhåndsmelding til arbeidstilsynet og påse at 
egen virksomhet er påført.

• Avklar at nødvendig kartlegging er foretatt  
(grunnundersøkelser, kabler, VVS, forurenset masse).

• Avklar hvilken rapportering som er nødvendig til oppdragsgiver.
• Avklar deltakelse i vernerunder med hovedbedriften.
• Avklar rutiner som kontraktspartner har i sin internkontroll  

og som kan påvirke ditt arbeid.
• Avklar nødvendige forsikringsordninger.
• Avklar regler for inn- og utleie av arbeidskraft.
• Avklar hvilke arbeidstider som skal gjelde.

Ditt ansvar
• Alle skal ha HMS-kort. 
• Bruk nødvendig personlig verneutstyr.
• Ved alt arbeid på tak og i høyden skal det benyttes forskriftmessig 

kollektiv sikring. 
• Ved arbeid i høyden under 2 meter skal samme type sikring vurderes.
• Trappesjakt, utsparinger, dekkekanter o.l. skal være sikret med  

rekkverk eller tildekkes.
• Nødnummer og førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig.
• Det skal være gode sanitær-, skifte- og spiseforhold.
• Ved arbeid i grøfter som er dypere enn 2 meter, skal grøften sikres  

mot sammenrasing.
• Før arbeid i nærheten av elektrisk luftstrekk – ta kontakt med netteier.
• Forskriftsmessig vedlikehold og bruk av provisoriske strømanlegg.
• Det skal være tilstrekkelig lys på arbeidsplassen.
• Arbeidsplassen skal ha minst 2 rømningsveier.
• Ved arbeid i kummer og trange rom skal det være tilstrekkelig  

utlufting.
• Sørg for dokumentert og sertifisert opplæring ved bruk  

av maskiner og utstyr.
• Maskiner og utstyr skal være i forskriftsmessig stand.
• Sprengningsplan skal forligge. 
• Du skal ha kjennskap til giftige og helsefarlige stoffer som brukes  

på arbeidsplassen og i egen virksomhet (Stoffkartotek).
• Du må sørge for riktig slukkemateriell ved varmt arbeid.
• Ved risikofylt arbeid, skal du lage en Sikker jobb analyse for  

å styrke sikkerheten.

Aktuelle kilder for informasjon kan være 
basmøter, byggemøter, framdriftsmøter, 
samordningsmøter, vernemøter og referat 
fra slike møter.
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Ta «tempen» på egen 
virksomhet
Denne sjekklisten er en enkel test som gir deg en viss pekepinn 
på hvordan det står til med sikkerheten og rutinene i din 
enmannsbedrift.

Du krysser ganske enkelt av for «ja» eller «nei» på hvert 
spørsmål.

Kan du med hånden på hjertet svare ja på alle spørsmål,  
imponerer du stort! Det er langt mer vanlig med 3–4 nei-svar.
Da vil også sjekklisten kunne gi deg en idé om hvilke områder  
du kan bli enda bedre på enn du er i dag.

Hvordan står det egentlig til hos deg?

 ja     nei  Egen beredskap
□  □  Har du kontrollert om du har dekning på mobiltelefon?
□  □  Har du lagt inn nummer for lege/legevakt, brannvesen  

og politi?
□  □  Har du sørget for at navn og telefonnummer til  

pårørende er lett tilgjengelig på arbeidsplassen?
□  □  Har du opplyst om eventuelle sykdommer, som diabetes 

o.l. til andre på arbeidsplassen, slik at relevant hjelp kan  
gis ved evt. sykdomsanfall?

□  □  Har du nødvendig førstehjelpsutstyr, og kan du bruke det?

 ja     nei Helse og sikkerhet
□  □  Har du avtalt tilgang til skifte-, vaske-, spiserom og WC? 
□  □  Har du avtalt hvordan du skal sikre/låse inn ditt verktøy/ 

utstyr/materialer?
□  □  Er det utarbeidet HMS-plan?
□  □  Har du sertifisert/dokumentert opplæring på det  

utstyret du skal bruke?
□  □  Har du foretatt risikovurdering av eget arbeid?
□  □  Har du hensiktsmessig verktøy/utstyr til det arbeidet  

som skal utføres?
□  □  Bruker du egnet verneutstyr?
□  □  Er arbeidsdagens lengde en sikkerhetsrisiko for deg?
□  □  Har du produktdatablad for de kjemiske stoffene du 

bruker?
□  □  Har du HMS-kort?
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Hvor får du vite mer?
 
Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om 
arbeidsmiljø, helse-, miljø og sikkerhet og kontraktsvern.  
Telefon: 815 48 222
e-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.dep.no
Arbeidstilsynets nettsider: www.arbeidstilsynet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund: www.arbeidsmandsforbundet.no
Fellesforbundet: www.fellesforbundet.no
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): www.mef.no
Byggenæringens Landsforening (BNL): www.bnl.no

Informasjon fra alle de 4 HMS-etatene, Arbeidstilsynet, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),  
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens  
forurensningstilsyn(SFT), finnes på: www.regelhjelp.no

Bruk håndboken aktivt!



Fondet for regionale verneombud  
i bygge- og anleggsbransjen 
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse: Stenersgata 1 E, Oslo
Nettside: www.rvofond.no 
Telefon: 815 58 070 
Organisasjonsnr: 975 945 065

D
es

ig
n:

 b
la

ad
es

ig
n.

no
  Il

lu
st

ra
sj

on
: L

in
a 

Ra
kn

es


