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I forskrift om (sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- og anleggs-
plasser> (byggherreforskriften) S 7,
stitles det krav til at byggherren, før
oppstart av arbeidet på en bygge-
etler anleggsplass, skaI påse at det
btir utarbeidet en plan for sikkerhet,
hetse og arbeidsmiljø (SHA ptan) som
beskriver hvordan risikoforholdene
i prosjektet skat håndteres. Videre
kreves det i S 8 at denne skat bygge
på risikovurderinger og titpasses det
aktuetle bygge og anleggsarbeidet.
Forskriften stitler altså krav om at
byggherren skal påse at en SHA plan
blir utarbeidet. Men deI er byggher-
rens SHA olon.

Dette er ikke HMS, som retter seg
mot den enkelte virksomhet, som
virksomhet, men mer presist og av-
grenset tiI arbeidsmitjøretaterte for-
hotd (A), og ikke generelle miljøutfor-
dringer (M). I tiltegg retter kravet seg
primært mot byggherren, og i denne
rollen. Det er byggherrens ansvar å

sørge for ptan(tegging) av forhold
som har betydning for SHA, og videre
også ansvaret for å koordinere dette.

En SHA plan skalvære et levende
verktøy, og en fremdriftsplan
En synliggjort ptan(tegging) av risiko-
fytte arbeidsoperasjoner i tid og sted.
Stik at disse kan koordineres, også i

forhotd til annet pågående arbeid,
samtidig etler senere på samme sted.
Fremdriftsplanen skal sikre at nød-
vendige tiltak ptanlegges og iverkset-
tes, basert på kvatifiserte risikovur-
deringer. Hvis man klarer å tenke
<fremdriftsplan (legging)>, når ptanen
utarbeides, etter rettere sagt <når
planleggingen utføres>, så er det ikke
vansketig å forstå at det er hva man
har plantagt som er viktig å syntiggiø-
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re. Det er det som konkret skal utføres
som skal planlegges, og dermed be-
skrives, og ikke en oppramsing av alt
som kan gå gatt. Forskriftens krav om
at planen skat inneholde et organisa-
sjonskart og entrepriseform, krever
kanskje ikke mer enn en halv A4 side
i omfang.

SHA plan(legging), kan ikke standar-
diseres, men må være unik
Det forekommer fortsatt for mange
maler, og det er en del konservativ
tenkning å spore på dette området.
Manglende kreativitet og initiativ tit
nytenkning, med genere[[ oppram-
sing, stondordisering og blåkopier.
Hvis besluttede tittak og planlegging
av øvrig fremdrift i realiseringen av
bygge- eller anleggsprosjektene var
like generelt fremstitt som i mange av
dagens SHA ptan dokumenter, så vilte
ikke mye btitt bygget ferdig. Av og tit
er det enten en tynn plan, som kun er
en kopi av en tidligere benyttet ma[,
e[[er en tykk ptan hvor intensjonen er
å ta med alt for sikkerhets skytd. Beg-
ge deler btir både feil, misforstått og
uhensiktsmessig. Det må slett ikke
være et stort og omfatende doku-
ment som beskriver etler gjengir alle
generetle risikoforhold eller aktueIte
lov- og forskriftskrav for prosjektets
gjennomføring. Generelt er det helt
unødvendig å gjengi alte retevante
lov- og forskriftskrav. De finner man
jo atlerede nettopp i lov eIter forskrift.
Det er en setvføtge at disse kravene
skal følges av a[[e, som et minimum
av rammekrav. Det er de unike, spe-
sifikke og konkrete tiltakene som skal
ptanlegges. Og disse uttedes natur-
tig av hvitke arbeidsoperasjoner som
rent faktisk skat utføres.

SHA plan(legging) og koordinering
Det er selvsagt viktig at det man plan-
legger står i forhotd tit virketigheten
omkring, altså fremdriften av de fak-
tiske aktivitetene i prosjektet. Og det
er jo nettopp det S 8 i forskriften også
stitler krav omi (En fremdriftsplan
som beskriver hvor og når de ulike
orbeidsoperasjoner skol utføres, jf. $

5 ondre ledd bokstav c, hvor det tas
hensyn til samordning av de forskiel-
lige arbeidsoperosjonene.> Samspi[-
let metlom disse aktivitetene kan føre
tit konftikter og behov for koordine-
ring og ptantegging av konkrete tiltak.
Det er nettopp erkjennelsen av dette
faktum som ligger til grunn for kravet
om at byggherren skaI koordinere.
Og dette er derfor helt avgjørende
og sentralt i SHA ptanteggingen. Hva

skat skfe når, hvor og hvordan? Og

hva kan dette føre til av utfordringer
og risiko? Hva må vi da faktisk gjøre
av tiltak i den anledning, for å sikre et
fu Itt forsva rtig arbeidsm i tjø?

SHA planen skal være konkret og
spesifikk på de tittak som er planlagt
i forhotd til arbeidsoperasjoner som
kan innebære fare for liv og helse.
Hva som menes med denne typen ar-

beidsoperasjoner er eksemplifisert, i

en ikke utfytlende liste, i forskriftens
$ 8 punkt c. Basert på de senere års
erfaringer fra utfordringer i bransjen,
er det i 5 9 også eksemptifisert for-
hold som byggherren skaI stitle sær-
lig krav om overfor den enkette aktør.
Dette er forhold som alterede skaI
være ivaretatt gjennom den enkette
virksomhets interne HMS system,
men som erfaringsmessig ikke att-

tid er godt nok ivaretatt. Dette kan i

praksis ha stor negativ betydningen
for det totate SHA arbeidet og koordi-
neringen på den enkelte bygge- etler
anleggsptass. Kravet må derfor også
sees i sammenheng med kravet i S

11, om at <byggherren skal stille krov
om at virksomhetene driver et syste-
motisk helse-, miljø og sikkerhets-
arbeid.> Legg særlig merke tiI ordet
<driver>, som er noe annet, og [angt
mer aktivt, enn kun å dokumentere et
system (perm eller datasystem), et-

ler og bekrefte eksistensen av et slikt
gjennom fremtegging av en egener-
ktæring.

Vær konkret og spesifikk
Man titfredsstiller verken myndig-
hetskrav eller bidrar tiI et sikrere og
forbedret arbeidsmiliø ved å ramse
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opp alt det man tror kan oppstå av

uforutsette risikoforhold, med dertit
hørende løsning somi <olle som or-
beider i høyden skal være sikret>, el-
ler lignende generelle formuleringer.
Dette ser vi dessverre altfor ofte, og
det har lite med planlegging å giøre.

Det eneste man kan være sikker på å
oppnå med et stort, omfattende do-
kument med generelle krav, er å gi

de involverte en negativ opplevelse
og følelse av unødvendig byråkrati.
Hvem gidder å lese den? Hvem hus-
ker hva som står der? Og har det en

reell forebyggende effekt? Det aller
meste av det som ikke kan strykes et-

ter hvert som prosjektet skrider frem,
er overflødig og bortkastet papir, som
planlegging. Men overraskelser un-

derveis må man regne med. Og da

må man ha etablert gode rutiner for
å takte dette også. Atfremdriftsploner
[øpende justeres og endres, er io re-

gelen merenn unntaket.

Uforutsette forhold viI dukke opp
underveis
I henhold tit 5 8 bokstav d, skal bygg-

herren ha etablert et system for av-

viksbehandling av planlagte tiltak,
slik at det alttid sikres samsvar me[-

lom det planlagte og det som faktisk
utføres. Nye tiltok beskrives, og gjen-

nomføres, basert på nye risikovur-
deringer. Enten dette skjer allerede
i prosjekteringsfasen, hvor ny kunn-
skap tilkommer fortløpende, eller i

utførelsesfasen. At endringer viI være

nødvendig i en fremdriftsplan er helt
vanlig. Det forekommer selvsagt også

at det er entreprenørens endring av

metoder etler behov som fører tiI av-

viksbehandling av byggherrens SHA
plan(tegging). Den enkelte arbeids-
giver og verneombudet i virksomhe-
ten (arbeidstakerepresentant) skal
sammen, som en delav sine etablerte
HMS rutiner, vurdere alle forhold som
kan innebære risiko. En risikovurde-
ring egnet tit å avdekke sannsynlig-
heten for at uønskede forhold kan
oppstå, og mulige konsekvenser hvis
de oppstår. For deretter å enes om de

beste tiltakene, som da også må vide-
reformidles og synliggjøres i byggher-

rens fremdriftsplan (SHA planen).

Automatisk å iverksette slike rutiner,
eller oåse at slike rutiner trer i kraft
der hvor forhåndsplanleggingen '
SHA planen(teggingen) ikke strekker
tit, skat også være en naturlig del av
ptanleggingen. Byggherren må rett
og slett planlegge med at ikke alle
detaljer kan planlegges på forhånd.
Utfordringen er da å være god på

håndteringen av dette, slik at risi-
kovurderinger automatisk gjennom-

føres kvalifisert. Slike rutiner skal
også sikres i den enkelte virksomhets
HMS system (internkontroll). Det er
dette Sikker f obb Analyse (SJA) er eg-

net ti[, som en enkel og praktisk form
for risikovurdering, når uforutsette
endringer ikke gjør det mulig å utføre
arbeidet slik som det allerede er plan-

lagt og syntiggiort i byggherrens SHA

plan - fremdriftsplan for SHA.
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For å støtte CityGuards salgsavdeling søker vi en aktiv inneselger

CityGuard bistår kommunene med et av de største problemene innen vann og.avløp - tilførsel av
fremmedvann. Ved bruk av egenutviklet teknologi lokaliserer CityGuard lekkasjer i rØrnettet, og leverer
konkrete grunnlagsdata for utbedringer, og rapporterer om overløp i realtid.

Arbeidsoppgaver:
Oppfølging av nye og eksisterende kunder,
Kvalifikasjoner:

og planlegging markedsaktiviteter

Teknisk forståelse, erfaring fra VA markedet er en fordel, men ingen forutsetning. da nødvendig
opplæring vil bli gitt.
Personlig egenskaper:
Utadvendt, god relasjonskraft, serviceinnstilt med lyst og gvne til å følge opp nyq og. rutinerte
brukere. Proaktivt saig er avgjørende for våre suksess, så selvgåenhet og stå-på vilje er en
forutsetning.
Vitilbyr:
Konkuånsedyktig lønn, en spennende jobb i et fremtidsrettet selskap, og muligheten til å være med
å løse noen av det største utfordringene i kommune-Norge og VA-sektoren. I løpet av våren 2O12
flytter vi inn i nyopppussede lokaler på Hauketo (Oslo syd).

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Rolf Eckhoff ( mob: 990 80 002). Søknad med CV sendes til
firmapost@xepto.com. Merk søknaden med CityGuard i emnefeltet.
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