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EKSEMPEL 
Mal for forenklet SHA-PLAN 

ihht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF) og 
Arbeidsmiljøvernloven (AML). 

 
PROSJEKT:  
 

Tak- og blikkenslagerarbeid for 
Undervisningsbygg Oslo KF,  
Eiendomsavdelingen.  

BYGGEPLASSENS ADRESSE:  
 

Skoler, idrettsanlegg, barnehager og bad i Oslo.  

TILTAKSHAVER, NAVN OG ADRESSE:  
 

Undervisningsbygg Oslo KF  
Pb. 6473 Etterstad  
0605 Oslo  

PROSJEKTLEDER, NAVN OG ADRESSE:  
 

Drift- og vedlikeholdsingeniør (DI-VI) 
Undervisningsbygg Oslo KF  
Pb.6473 Etterstad  
0605 Oslo  

HOVEDBEDRIFT (HB) ER ANSVARLIG SAMORDNER I HENHOLD TIL 
FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME ARBEIDSPLASS.  

Rammeavtale Tak- og blikkenslagerarbeider.  
 
 

KOORDINATOR FOR ARBEIDSMILJØSPØRSMÅL UNDER 
GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET.  

<KUs navn og adresse>  
 
 

PROSJEKTETS ART:  

Drift- og vedlikeholdsarbeid for Undervisningsbygg Oslo KF.  
 
 
SHA:  

• Når flere entreprenører arbeider på samme prosjekt skal PL/DI-VI avgjøre hvem som skal 
være Koordinator for utførelse (KU). Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle i 
administrasjonen og på byggegjerder.  

• Entreprenør/KU plikter å gjennomgå Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) planen med alle 
ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte samt ev UE før arbeidet påbegynnes, samt 
ved endringer i bemanningen.  

• Alle skal bruke verneutstyr som blant annet hjelm, vernesko og synlighetstøy.  

• Alle som utfører arbeid i regi av Undervisningsbygg Oslo KF skal være utstyrt med gyldig HMS 
kort og alltid registrere seg ut og inn i HMSreg (leser på vegg).  

• Alle utvendige arbeider skal være avgrenset med byggegjerde. Ved innvendige arbeider 
vurderes tiltak ut fra hva som skal utføres.  

• Før arbeidet starter skal det alltid gjøres en vurdering av om det skal gjennomføres sikker 
jobb analyse (SJA). Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal alltid sikker jobb analyse (SJA) 
gjennomføres av entreprenør og dokumenteres med tiltak.  

• Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen.  

• Det er ikke tillatt med bruk av stige. 

• Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra godkjent stillas eller lift. Stillas skal være 
montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser, samt at alle brukerne skal være 
kurset.  

• Ved varme arbeider skal brannslokningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet og det 
henvises til instruks i ORRA. 

• Benyttes stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og 
databladene skal oppbevares på arbeidsstedet  



 

 

• Sikker innkjøring må i forkant av alle arbeider være gjennomgått og avklart med PL-DI-VI 
samt skolen 

• Støyende aktiviteter må legges til tidspunkter det ikke foregår undervisning og i forkant være 
avklart med leietaker. 

• Trappekanter, utsparinger, nivåforskjeller og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller 
tildekkes. 

• Alle rømningsveier skal holdes åpne under arbeidene. Ved arbeider i rømningsveier må dette 
spesielt avklares.  

• Ved oppstartsmøter skal ovennevnte gjennomgås og avklares. 

 


