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1. Distribusjon, lagring og revidering av SHA-plan 
SHA-plan skal lagres elektronisk i byggherrens innrapporterings- og oppfølgingssystem for 

kontrakten. 

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Det er 

SHA-koordinator som har ansvaret for utarbeiding og ajourføring av SHA-planen. Alle 

involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med 

planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. 

Revidering av SHA-planen: 

Revisjons- 

Nr. 

Endring Dato 

   

   

 Sett inn flere rader ved behov  

 

Distribusjonsliste: 

Funksjon Kontaktperson Virksomhet E-post 

Byggherre    

Koordinator prosjektering (KP)    

Koordinator utførelse (KU)    

Prosjekterende    

Totalentreprenør/hovedentreprenør    

Sett inn flere rader ved behov    
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2. Innledning 
 

Kort om prosjektet 

 

3. Mål 
Byggherren setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi. 

Innlandet fylkeskommune har som byggherre det mål at all virksomhet skal gjennomføres 

uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt 

følgende mål: 

• H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 

• H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 

• F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 

• N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 1000 

 

Andre prosjektmål: 
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4. Organisasjon 
 

Byggherre Innlandet fylkeskommune 

Rolle Navn 

Prosjekteier  

Prosjektleder  

SHA-koordinator 

planlegging 

 

SHA-koordinator 

prosjektering 

 

SHA-koordinator 

bygging/drift 

 

Byggeleder  

 

Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> 

Rolle Navn 

Prosjektleder  

Leder (navn) for 

samordningsansvaret 

 

Anleggsleder(e)  

Verneombud  

 

Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten 

Virksomhet (Elrapp/oversikslister/RF 504-skjema, evt link) 

 

 

 

Sett inn flere rader ved behov 

 

Sideentreprenør <navn> 

 Navn 

Prosjekteier  

HMS-leder  

Anleggsleder(e)  

Verneombud  
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5. Organisasjonskart  

 

 

 

 

 

 

 

 

<NAVN>

Prosjekteier

Byggherre

<NAVN>

Prosjektleder

Byggherre

<NAVN>

Byggeleder

SHA-koordinator 

bygging/drift

<FIRMA V/NAVN>

Entreprenør

Hovedbedrift/Arbeidsgiver

Underentreprenør/innleie

Under-

underentreprenør/innleie

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å 
anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Statens vegvesen som 
byggherre (rettssubjekt) 

Blå tekst: Entrepriseforhold 

Sort tekst: Navn på firma eller person 

 



 

SHA-plan: <Prosjektnavn>  Side 7 av 12 

6. Fremdriftsplan 
 

Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen / Byggherrens fremdriftsplan 

Nr Beskrivelse Dato 

 Byggestart  

 (Delmål, viktige milepæler osv.)  

 Overtakelse fra entreprenør  

 Sett inn flere rader ved behov  

 

Detaljerte fremdriftsplaner Entreprenørens fremdriftsplan 

Sett inn lenke hvor denne finnes eller hvor fremdriftsplan er slått opp.  

 

7. Forebyggende SHA-arbeid 
 

Byggherrens SHA-plan omfatter en overordnet risikovurdering med spesifikke tiltak (kap. 8) i 

henhold til Byggherreforskriften. Det er Entreprenørens ansvar å ivareta de risikoforholdene 

(driftsoppgaver) som ikke er omfattet av byggherreforskriften gjennom sin internkontroll. 

Entreprenøren plikter å gjennomføre egne risikovurderinger og utarbeide gode 

arbeidsprosedyrer. Dersom risikofylt arbeid ikke er beskrevet hverken i SHA-planen eller i 

entreprenørens internkontrollsystem, skal det gjennomføres Sikker jobb analyse (SJA). Det 

skal vurderes om det skal gjennomføres en fullstendig risikovurdering og utarbeides ny 

arbeidsprosedyre. Det må også vurderes om dette omfattes av byggherreforskriften, slik at 

SHA-planen må oppdateres. 
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8. Spesifikke tiltak 
 

Lim inn spesifikke tiltak fra risikovurderingen, det som har betydning som følge av byggherrens valg. 
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9. Rutiner for endring og oppdatering av SHA-planen 
 

Benytt eget skjema (vedlegg til SHA-planen) når det er behov for endringer av SHA-planen. 

Endringene behandles i byggemøter, og skjemaet legges ved byggemøtereferatene. Når 

SHA-planen er oppdatert, skal dette loggføres i tabell «Revidering av SHA-planen» på side3 i 

denne planen.  

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan: 

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon 

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten  

- Endring av spesifikke tiltak (risikovurdering) 

- Spesifikke gjennomføres ikke i henhold til planen 

- Beskrivelse av nye risikoforhold 

- Omprosjektering som krever ny risikovurdering, nye spesifikke tiltak og/eller endring 

i fremdriftsplanen 

 

Entreprenørens plikter 

Hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes 

endringer som har betydning for SHA-planen i forhold til punktene over. Dersom det 

oppstår vesentlige endringer som gjelder risikoforhold, skal entreprenør/sideentreprenør 

straks melde byggherren, og framlegge konkrete forslag til risikoreduserende tiltak som 

bidrar til å øke sikkerheten.  

Entreprenøren/sideentreprenør skal orientere sine ansatte og underentreprenører om 

endringer i SHA-planen. 

 

Byggherres plikter 

Byggherren ved KU skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger 

før beslutning om tiltak tas. Det er byggherren ved KU som vedtar endringene. 

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i 

planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.  

 

 

 



 

 

SHA-plan: <Prosjektnavn>  Side 10 av 12 

 

Vedlegg 1 til SHA-plan: Varslingsplan 
 
Tallene 1-4 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Dersom 
byggeleder ikke nås må man varsle neste ledd i varslingsplanen. 
 
Varslingsplan må tilpasses det enkelte prosjekt. Røde bokser skal ikke fjernes. 
 
Varslingsplanen skal gjelde for alle kritiske hendelser (skader, nesten-ulykker og farlige forhold). 
Varslingsplan må henges opp på naturlige plasser, som HMS-tavler og prosjektkontor. 
 
VTS 
VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. I varslingsplan er det laget to varslingslinjer til VTS. 
Primært skal den som oppdager hendelsen informere VTS. Byggeleder må sikre at VTS er varslet. 
 
Arbeidstilsynet og politi 
Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet skal alltid varsles ved alvorlige personskader eller 
dødsfall i forbindelse med arbeid. 
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/  
 
Selv om hendelser ikke medfører personskader bør man alltid vurdere å kontakte både politi og 
Arbeidstilsyn. Det kan være relevant for nevnte etater å ha kunnskap om hendelsen. Det kan også 
være noen som har observert hendelsen og kontakter offentlige etater.  
 
Arbeidstilsynet skal alltid varsles ved alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid. 
 
Strømulykker:  
Ved strømulykke skal følgende skjema benyttes til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap): https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-
stromskader/.  
Alvorlige strømulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til 
DSB vakt på telefon 482 12 000. 
 
Oppfølging av K4-K5 hendelser 
Byggherre skal følge «Prosedyre Byggherrens oppfølging av kritiske hendelser. 

 

 

 

 

 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/
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HMS varslingsplan  

 

 

  

 Entreprenør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, VTS og tilsynsmyndigheter. 

Heltrukket grønn linje: Varslingslinje til entreprenørens egen organisasjon og byggeleder. 

Heltrukket blå linje: Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen. 

Vedkommende som 

først får kjennskap 

til alvorlig hendelse 

 

 

 

 

1 

Statsforvalter 

Fylkeskommunedirektør 

SVV 

Aud Margrethe Riseng:  

Avdelingssjef Samferdsel 

91197498 

 

Enhetsleder:  

<Navn> 

<Tlf.> 

 

Seksjonsleder: 

<Navn> 

<Tlf.> 

 

Entreprenørens 

representant: 

<Navn> 

<Tlf.> 

 

 

 

 

 

Brann:  110 

Politi:  112 

Ambulanse:  113 

 

 

2 

Entreprenørens 

varslingssystem 

 

 

 

 

 

Arbeidstilsynet 

73 19 97 00 

etter kl.1530:  

Vigdis Tingelstad: 472 58 488 

 

DSB:  

(Ved sprengningsulykker og el-

skader) 

33 41 25 00/48 21 20 00 

 

VTS: 175 / 23 23 78 70 

VTS skal alltid varsles ved alvorlige 

ulykker i tilknytning til 

trafikkavvikling 

 

Brannvesenet 110 Ved akutt 

forurensning eller fare for dette 

 

3 

4 

Byggeleder:  

<Navn> 

<Tlf.> 

 

SHA-rådgiver 

<Lise Nystuen 

99101712 

YM-rådgiver 

Janicke Haug  

915 70 973 

Ved strømulykker skal 

faglig leder elektro 

varsles: 

<Navn>  

 <Tlf.> 

 

 

Dersom kontakt ikke oppnås,  

kontakt neste ledd! 

Kommunikasjonsrådgiver: 

<Navn> 

<Tlf.> 
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Vedlegg 2 til SHA-planen: Melding om endring til SHA-planen, Samferdselsavdelingen 
Kan benyttes av alle kontraktsparter, referatføres i byggemøte 

Kontrakt: 
 
Entreprenør: 
 

Dato:  Byggeleder: Anleggsleder: 
 

Endring Kryss Beskrivelse 

Endring i organisasjon 
 

  

Endring i framdriftsplanen som har betydning for 
sikkerheten 

  

Endring av spesifikke tiltak (risikovurdering) 
 

  

Spesifikke tiltak gjennomføres ikke i henhold til  
planen 

  

Beskrivelse av nye risikoforhold 
 

  

Omprosjektering som krever ny risikovurdering, nye 
spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen 

  

Andre forhold i SHA-planen 
 

  

Behandlet i byggemøte 
 

Dato: SHA-plan oppdatert Dato: 

 

 


