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«Vi skal utvikle en elektrisk
fremtid på en effektiv, smart og
sikker måte.»
AUKE LONT / KONSERNSJEF / STATNETT

Sikkerhet er vår første
prioritet
Vi bygger kraftledninger og transformatorstasjoner i en takt
vi knapt har prøvd tidligere. Kraftsystemet vil gjennomgå
store endringer det nærmeste tiåret, og vi planlegger for en
fremtid der elektrisiteten får en enda viktigere rolle enn i dag.
Samfunnsoppdraget vårt er omfattende og spennende, og vi
får det ikke til uten dyktige medarbeidere og leverandører. Og
uansett hvor spennende og stort oppdraget er, vil vi aldri gå på
kompromiss med personsikkerheten.
Vi skal utvikle en elektrisk fremtid på en effektiv, smart og
sikker måte. Effektiv, smart og sikker er arbeidsmetoder som
innbyrdes er avhengig av hverandre. Det er både effektivt og
smart å prioritere sikkerhet.
I dette magasinet vil vi fortelle om sikkerhet, nærmere bestemt
om hva arbeidet med en HMS-handlingsplan som startet opp i
fjor sommer, har resultert i så langt.
HMS har stått øverst på agendaen i Statnett i en årrekke,
og vi har oppnådd gode resultater. På forsommeren i fjor
skjedde imidlertid to fatale arbeidsulykker hos entreprenører på
oppdrag for oss. Samtidig hadde vi over noe tid sett at HMSresultatkurven vår flatet ut. Da måtte vi ta nye grep.
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HMS-handlingsplanen, som internt har fått navnet K4, er et
av våre svar på denne utfordringen. Handlingsplanen er delt
inn i fire hovedområder, og vi har ulike initiativer innen hvert
hovedområde. Under hovedområdet kontroll har vi sett på
HMS-risikostyring i prosjekter og byggherrerollen; hvilket
ansvar vi har og ikke har, og hvordan vi kan være tydeligere
som byggherre. Hovedområdet kontrakt handler om å bli
tydeligere i våre HMS-krav, vårt forhold til leverandører, hvordan
vi kvalifiserer leverandører, og hvordan vi utformer og følger
opp kontrakter. For å bygge kultur, det tredje hovedområdet,
har vi blant annet etablert livreddende regler, mens området
konsolidering særlig tar for seg balansen mellom kapasitet,
kapabilitet og prosjektportefølje. Her har vi tatt grep og redusert
omfang og tempo for noen prosjekter. Hvert initiativ blir
presentert nærmere i dette magasinet.
Vi vil lengre, vi vil bli bedre. Vi vil være blant de aller beste på
HMS. Og det aller viktigste resultatet av den ambisjonen: Alle
skal komme trygt hjem fra jobb.

Auke Lont, konsernsjef
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«Den klare linjen»
skal gjøre prosjektene
våre sikrere.
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KONTROLL: BYGGHERREROLLEN

– «Den klare linjen» skal gjøre
prosjektene våre sikrere
– Det er viktig at vi alle utfører de oppgavene vi har som byggherre på en god og
tydelig måte, og at vi har en felles forståelse av byggherreforskriften. «Den klare
linjen» bidrar til å definere hvordan ansvarsfordelingen mellom Statnett og våre
leverandører skal være i utbyggingsprosjekter, sier direktør Odd Nisja, som har
ledet arbeidet med hvordan Statnett skal opptre i byggherrerollen.

Arbeid i prosjekter hvor Statnett er byggherre, er hverdagen
til mange i Statnett. Selskapet er inne i en periode med høy
utbyggingsaktivitet, og mange medarbeidere har sitt daglige
arbeide i utbyggingsprosjekter.
– Byggherreforskriften sier at vi som byggherre har ansvar
for å sikre at SHA på bygge- og anleggsplassen blir ivaretatt.
Samtidig har våre leverandører et selvstendig HMS-ansvar som
arbeidsgiver for sine folk på anlegget. Da er det viktig at alle har
en klar forståelse av sine roller og oppgaver, både i den enkelte
situasjon og totalt i prosjektet, understreker Nisja.

Unngå uklarheter
Han er til daglig leder for Byggeledelse og Beredskap i
Statnetts Bygg og Anleggsdivisjon, og har hatt med en bredt
sammensatt gruppe i arbeidet med byggherrerollen. Her har
«den klare linjen» hatt en sentral plass. «Den klare linjen» er
med på å sikre en tydelig ansvarsfordeling mellom byggherre
og leverandør, og gjelder alle områder i et kontraktsforhold.
Figuren viser hvordan ansvarsdelingen mellom Statnett og
leverandørene skal fungere.
Statnett har et SHA-ansvar som byggherre, og leverandøren er

HMS ELLER SHA – HVA ER FORSKJELLEN?
De to begrepene kan være lett å forveksle, men det er en
sentral forskjell.
Helse, miljø og sikkerhet, forkortet HMS, er noe alle

I bygg- og anleggsbransjen brukes også et annet begrep,
SHA. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, og er forankret i byggherreforskriften, som

arbeidsplasser må forholde seg til. Både arbeidsgiver og
arbeidstaker er forpliktet til å arbeide systematisk for å
forebygge og forhindre helseskade på arbeidstakerne.
Dette begrepet er forankret i internkontrollforskriften.

kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne arbeidstakerne
på bygge- og/eller anleggsplasser mot farer ved at det tas
hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse
med planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA
brukes bare i forbindelse med denne typen arbeidsplasser.
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Balansert forhold

For lite styring

som arbeidsgiver ansvarlig for å sikre sine arbeidstakere. Målet
er å unngå at det oppstår uklarheter mellom kontraktspartene.
Det kan skape situasjoner som i verste fall kan medføre økt
risiko.
– Men som figuren viser, kan vi også bli for tilbakelente. Det er
her viktig å understreke at hvis du ser en farlig situasjon skal
du selvsagt fortsatt gripe inn. Slike tilfeller skal følges opp av

«Vi skal gjøre hverandre gode uten å
endre på ansvarsfordelingen.»
ODD NISJA / DIREKTØR / STATNETT

tiltak som partene er enige om, slik at vi gjenoppretter den
opprinnelige ansvarsdelingen mellom oss som byggherre og
leverandøren. Det er for øvrig utarbeidet en veileder som vil
være til hjelp i vurderinger rundt den klare linjen, sier Nisja.
– Vi skal gjøre hverandre gode uten å endre på
ansvarsfordelingen. Det er leverandørene som har ansvaret
for at egne ansatte bruker riktig sikkerhetsutstyr. Samtidig er
det vårt ansvar å sikre at leverandørene (arbeidsgiverne) har
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MULIG KONSEKVENS

LEVERANDØR
(ARBEIDSGIVER)

DEN KLARE LINJEN

BYGGHERRE

INVOLVERING
For mye styring

Uklare
ansvarsforhold

Tydelig og avklart
ansvar

Risiko for manglende
fokus på SHA og kvalitet

de nødvendige HMS-styringssystemene og kontrollrutinene
på plass, slik at de faktisk ivaretar sikkerheten til egne ansatte.
Det må være gjensidig tillit mellom partene, vi skal ikke fotfølge
alle som er inne og utfører arbeid på våre anlegg. Derfor er det
avgjørende for Statnett å få inn gode leverandører som utfører
arbeidet med riktig kvalitet og på en sikker måte, poengterer
Nisja.
Byggherrerollen følger oss gjennom hele prosjektets levetid.
Derfor er det viktig at vi er bevisst på hvilket ansvar vi har
både under planlegging og gjennomføring. Dette er ingen
enkel øvelse, og det er mange situasjoner hvor dette kan være
utfordrende i hverdagen.
– Forenklet kan vi si at vi skal være mer på i planleggingsfasen
for å ivareta vårt SHA-ansvar, noe som også handler om
hvordan vi legger til rette for de som senere skal drifte og
vedlikeholde anleggene. Under gjennomføringsfasen skal vi
søke et balansert forhold mellom oss og leverandørene, der
«den klare linjen» er med på å tydeliggjøre hvem som har
ansvaret for hva, understreker Nisja.

Omfattende opplæringsprogram
Nå starter arbeidet med å implementere «den klare linjen» i våre
prosjekter. Til høsten starter et omfattende opplæringsprogram
med tilrettelagte kurs for å sikre at alle som jobber i prosjektene

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus

våre og vår driftsorganisasjon har lik forståelse av roller og
ansvar. Det er Siw Anethe Rinker, seksjonsleder for SHA i
utførelse i Statnett, som har ansvaret for det videre arbeidet.
– Det er viktig at alle har den samme forståelsen av hvem
som har hvilket ansvar og hva målet er. Derfor vil vi avholde

«Det er viktig at alle har den samme
forståelsen av hvem som har hvilket
ansvar og hva målet er. »
SIW ANETHE RINKER / SEKSJONSLEDER / STATNETT

generelle basiskurs for alle som deltar i prosjektene. Det vil
også bli avholdt kurs for de som jobber i førstelinje ute på våre
nettanlegg. Så vil det være spesifikke kurs tilpasset de ulike
lederrollene i byggherreteamet, forteller Rinker.
Hvordan man skal være en tydelig byggherre blir også tema
i SIKKER Prosjekt, som er et verktøy for prosjektledelsen og
byggherreteamene. Dette verktøyet skal brukes gjennom de
ulike prosjektfasene for å bygge en god sikkerhetskultur og for
å sikre fokus på hvordan vi skal være en tydelig byggherre.

– Dette skal ikke gå på bekostning av et godt samarbeid med
entreprenørene ute på byggeplassene, påpeker Rinker.
– SIKKER Prosjekt består av modulene SIKKER Byggherre,
SIKKER Byggeplass og SIKKER Entreprenør, og flere
prosjekter har allerede blitt introdusert til deler av verktøyet.
Vi vil oppdatere SIKKER Prosjekt slik at sentrale tema fra
arbeidet med HMS-handlingsplanen tas videre i prosjekt- og
byggeplassteamene, forteller hun.
– Gjennom opplæringen legger vi vekt på at både fagmiljøene
som avgir ressursene og prosjektene som følger opp
gjennomføringen får en felles forståelse av rollen vår som
byggherre og det ansvaret som ligger i den. Det er en
forutsetning for å lykkes, avslutter Odd Nisja.

BYGGHERREFORSKRIFTEN
Formålet med Byggherreforskriften er «å verne
arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller
anleggsplasser i forbindelse med planlegging,
prosjektering og utførelse av bygge- eller
anleggsarbeider».
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KONTROLL: HMS I PROSJEKTERING

God prosjektering = lavere risiko
Internasjonal statistikk viser at halvparten av ulykkene i byggefasen kunne vært unngått med
større vekt på HMS under planlegging og prosjektering. Derfor er løsningene som velges i
prosjekteringsfasen, avgjørende for å sikre lavest mulig risiko når utbyggingene settes i gang.
Nye grep skal gi Statnett et løft på dette området.

– Statnett har alltid jobbet for å redusere risiko gjennom god
prosjektering, så dette handler ikke om at vi skal begynne med
noe helt nytt. Men nå skal vi bli enda tydeligere og jobbe enda
mer systematisk og tverrfaglig for å redusere risiko mest mulig
før prosjektene våre går over til bygge- og driftsfase, forteller
Greta Bjørnbeth som har ledet initiativet HMS i prosjektering.
Hun er daglig direktør for Teknologienheten i Statnett.

Integrert SHA-arbeid
Et av de viktigste grepene er at SHA-prosessen nå blir
en fullt ut integrert del av prosjekteringsprosessene.
Ansvar og oppgaver til de prosjekterende og koordinator
prosjektering (KP) er tydeliggjort. Rollebeskrivelsene til KP
og prosjekteringsleder er oppdatert i tråd med målet om at
Statnett skal ta en tydeligere byggherrerolle og følger «den
klare linjen» i samarbeidet med de som jobber for oss.
– Vi har et felles ansvar for å aktivt prosjektere bort mest mulig
risiko på forhånd. Den restrisikoen vi ender opp med i SHAplanen, blir en del av underlaget som entreprenørene leverer
sine tilbud på. Da blir det viktig at vi velger entreprenører som
vil gjennomføre dette på en tryggest mulig måte. Her er det
viktig å huske på at Byggherreforskriften ikke bare pålegger
oss å beskrive risiko – en av våre viktigste oppgaver er at
vi i SHA-planen også må spesifisere tiltak og legge krav til
utførelsen av arbeidet.

– Vi jobber hele tiden for å ivareta personsikkerhet på best
mulig måte når vi velger og utvikler nye løsninger og verktøy.
Dette er et linjeansvar, og her ser vi at ulike enheter og
divisjoner i Statnett med fordel kan jobbe enda mer tverrfaglig.
Den nye funksjonen for teknisk sikkerhet skal gjøre det enklere
å koordinere arbeidet, og bidra med løsninger i et langsiktig
perspektiv. Men vi ser allerede nå gode og konkrete eksempler
på slikt samarbeid. For eksempel har de miljøene som
prosjekterer bygg i samarbeid med de miljøene som bruker
anleggene etter at de har blitt satt i drift, utviklet nye standard
rømningsveier. Vi har også et tverrfaglig arbeid for å redusere
risiko ved arbeidsoperasjoner i høyden. Slikt tverrfaglig
samarbeid vil vi se mer av, forteller Bjørnbeth.

BYGGHERRENS ROLLE I
PROSJEKTERING

– Vanligvis setter vi ut hele eller deler av prosjekteringen. Da har
vi en plikt til å følge opp og påse at jobben gjøres godt nok. Vi
kan uansett ikke fraskrive oss byggherreansvaret, men må ha
tydelige prosesser for hvordan vi følger opp prosjekterende,
understreker Bjørnbeth.

Under planlegging og prosjektering skal
byggherre særlig ivareta sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø gjennom arkitektoniske, tekniske
og organisatoriske valg, beskrive og ta hensyn til
risikoforhold, og sette av nok tid til prosjektering.

Tverrfaglig arbeid med teknisk sikkerhet

(Byggherreforskriften)

Statnett etablerer nå en ny funksjon for teknisk sikkerhet.

8

Denne skal sikre valg av tekniske løsninger, metoder og verktøy
som i størst mulig grad øker personsikkerheten i byggefase
og drift. Funksjonen vil sørge for enda bedre utnyttelse av den
kunnskapen om dette som ligger rundt om i hele Statnettorganisasjonen.
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– Vi jobber hele tiden for
å ivareta personsikkerhet
på best mulig måte når
vi velger og utvikler nye
løsninger og verktøy.

GRETA BJØRNBETH / DIREKTØR / STATNETT

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus
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KONTROLL: ROLLER OG TILSTEDEVÆRELSE

Tydelig tilstedeværelse med
god forståelse av egen rolle
Statnett skal være en tydelig og tilstedeværende byggherre som påser at
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Men å legge vekt på tilstedeværelse
i utbyggingsprosjekter betyr ikke automatisk at vi skal ha flere mennesker ute i
felten. Det handler mer om at hver enkelt forstår sin rolle og utfører den proaktivt
– både overfor entreprenøren og sine kolleger i byggherreteamet.

Arbeidet med Roller og tilstedeværelse har resultert i en
definisjon på tilstedeværelse i gjennomføringsfasen av Statnetts
prosjekter, og oppdaterte prosesser og rollebeskrivelser
som skal bidra til at vi blir enda mer tydelige når vi utøver
byggherrerollen vår.
– I stedet for å ha flere fra byggherren ute på anleggsplassen
hele tiden, skal vi bli flinkere til å definere hvem som skal være
hvor og hva skal de gjøre. Prosjektene våre er så forskjellige i
art og størrelse at det er umulig å lage en fast standard for hva
som er tilstrekkelig og kompetent tilstedeværelse. Men dette
kan gjøre det enklere å planlegge riktig tilstedeværelse på de
riktige arenaene, sier Carsten Dovland som har ledet gruppen.
Han er til daglig avdelingsleder for prosjektledere i Bygg og
Anleggsdivisjonen i Statnett.

Riktig samhandling
De oppdaterte prosessene og rollebeskrivelsene skal gjøre
det enklere å følge «den klare linjen» som er omtalt på de
foregående sidene. Prosjektleder, SHA-rådgiver, KP, KU,
prosjekteringsleder og byggeleder er blant dem som nå får mer
klare og tydelige roller og får oppdatert sine rollebeskrivelser,
med bedre definerte ansvarsområder og oppgaver. Samtidig
oppdateres prosessene Prosjektledelse inkludert SHA,
Prosjektering og Byggeledelse basert på den nye definisjonen
av tilstedeværelse.
– Dette er viktig både når vi skal samhandle med hverandre
og med entreprenørene. Når de riktige menneskene snakker
med hverandre om de riktige temaene på de riktige arenaene,
blir det enklere å sikre at HMS ivaretas på bygge- eller
anleggsplassen, understreker Dovland.

DE ULIKE ROLLENE
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Prosjektleder (PL):

SHA-rådgiver:

Ansvarlig for å
nå prosjektets
målsetninger
gjennom ledelse
og styring innenfor
prosjektets
rammer, ansvar
og myndighet gitt i
styringsdokumentet.

Prosjektets faglige
ressurs som
støtter byggherren,
koordinator i
prosjektering (KP)
og koordinator i
utførelse (KU) i deres
ivaretagelse av
Statnetts ansvar og
plikter i henhold til
byggherreforskriften.
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Koordinator i
prosjektering (KP):

Koordinator i
utførelse (KU):

Prosjekteringsleder
(PRL):

Koordinerer
i henhold til
byggherreforskriftens
(BHF) krav. KP
inngår i prosjektets
kjerneteam og
rapporterer til
prosjektleder.

Koordinerer i henhold
til byggherreforskriftens
(BHF) krav. KU
inngår i byggherrens
byggeplassteam og
rapporterer i prosjektet
til byggeleder (BL).
Ved alvorlige brudd
på SHA-krav skal KU
ta forholdet opp med
prosjektleder (PL).

Har på vegne
av byggherren
(prosjektet) det
overordnede ansvaret
for all prosjektering
innen angitt omfang
og rammer, samt
ansvaret for at
prosjekteringen
er koordinert og
helhetlig.

Byggeleder (BL):

Har ansvar for å følge
opp og ha kontroll
over ytelsene fra
entreprenøren i
utførelsesfasen.
Byggeleder er
stedlig leder for
byggeplassteamet
og har ansvaret
for driften av
byggeplassen
(ledning og stasjon).

Foto: Jan Arne Wold

«Når de riktige menneskene
snakker med hverandre om de
riktige temaene på de riktige
arenaene, blir det enklere å sikre
at HMS ivaretas på bygge- eller
anleggsplassen.»
CARSTEN DOVLAND / AVDELINGSLEDER / STATNETT
Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus
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KONTROLL: HMS INNSATSGRUPPE

Beste Praksis HMS:

Han skal jakte på de
gode historiene
Werner Schuhmacher står i spissen for Statnetts nye satsning i
arbeidet med å fange opp Beste Praksis innen HMS. Hensikten er å
dele og lære av de gode erfaringene for å kunne realisere Statnetts
nullskadevisjon.

Gruppen som skal fange beste praksis, har til formål å samle
gode erfaringer fra hele landet. Etter kartlegging, innsamling og
evaluering vil de gi råd og forslag til nye, felles HMS-tiltak.
Som nyansatt leder for initiativet i Statnett, vil Werner
Schuhmacher bruke mye tid fremover på å reise og besøke
Statnetts anlegg både i bygge- og driftsfase. Han ønsker
å høre og se gode eksempler på HMS i praksis, som hele
selskapet kan lære av og ta i bruk. Gruppen vil løpende
utarbeide «Lessons Learned» med tiltak og bidra til å spre
informasjon om disse.
– Jeg mener det er viktig å fokusere på det positive – det
som fungerer bra, både med tanke på arbeidsmetoder og
informasjon i prosessene. Målet vårt skal være å fange de gode
historiene, sier han.
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– Gruppen vil være aktiv i arbeidet med å spre hvordan vi i
Statnett løser HMS-oppgavene våre, og vi vil bidra i
eksisterende HMS-arenaer både internt og eksternt. Vi vil
også invitere oss selv ut til andre aktører, og ikke nødvendigvis
begrense oss til egen bransje, i tillegg til å besøke underleverandører for å høste erfaringer, legger Schuhmacher til.
Avslutningsvis minner han om at gruppen først og fremst skal
ha en rådgivende funksjon, og at det er opp til prosesseierne,
linjen og prosjektene hva de ønsker å bruke og implementere.

«Jeg mener det er viktig å fokusere på det
positive – det som fungerer bra, både med tanke
på arbeidsmetoder og informasjon i prosessene.
Målet vårt skal være å fange de gode historiene.»
WERNER SCHUHMACHER / SENIORRÅDGIVER / STATNETT

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus
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Foto: Gro Wallden

KONTROLL: ANALYSE OG LÆRING

– Vi må bli bedre til å lære av
hverandre
Ved å ta i bruk både reaktive og proaktive indikatorer for HMS-tilstand, er målet å
redusere den generelle HMS-risikoen på tvers av Statnett. Samtidig rettes fokuset
nå mot å bli enda bedre til å lære av hverandre i både prosjekter og drift.

HMS-sjef i IKT-divisjonen i Statnett, Håkon Fartum, har ledet
det viktige arbeidet med å etablere proaktive måleindikatorer
som et supplement til de allerede eksisterende reaktive
indikatorene som har blitt brukt til nå. Forventningen er at disse
nye indikatorene vil bidra til bedre forståelse av utviklingen
i HMS-risikobildet, slik at de riktige grepene kan tas før
eventuelle uønskede hendelser eller ulykker inntreffer.
– Vi mener at god styring av HMS-risiko inkluderer både
proaktive og reaktive indikatorer. Det å rapportere og forstå
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skadestatistikk og andre hendelser som har skjedd, skal vi
fortsette med. I tillegg skal vi følge opp med proaktive HMSindikatorer. De lar oss forstå om risikonivået endrer seg – før
det endrer seg – og leder oss til å ta riktige valg i forkant,
forklarer Fartum.
– Noen har spurt oss, «skal vi slutte å ha H1 – hendelsesstatistikk?», men det skal vi ikke. Nå har vi derimot et
indikatorsett med både reaktive og proaktive – eller
ledende – indikatorer, legger han til.

PROAKTIVE INDIKATORER
HOVEDSAKLIG TIL VENSTRE

Glatt
kjørebane

REAKTIVE INDIKATORER
HOVEDSAKLIG TIL HØYRE

Kollisjon,
skadet
fotgjenger

Kjøre bil
Kurs i
glattkjøring

Fører
distrahert

Handsfree

Årlig
inspeksjon

Ikke gode
nok dekk

Fører
sliten og
trøtt

Kollisjonsavvergingsystem

Piggdekk

Miste
kontroll
over bil

Airbag

Sikkerhetsbelte

SIKKERprogram

Videre forklarer Fartum at jo lenger bak i årsakskjeden en indikator
er, desto mer ledende er den. For eksempel vil evne til å drive god
vedlikeholdsstyring være en mer ledende indikator enn å registrere
bruk av utstyr i mangelfull teknisk tilstand. Følgelig gjelder det å
identifisere og måle ulike variabler så tidlig som mulig i årsakskjeden
for å finne effektive tiltak som kan redusere HMS-risiko.

Økt kvalitet på HMS-læring
Arbeidsgruppen som Fartum ledet har, i tillegg til å etablere
proaktive indikatorer, også sett nærmere på hvordan alle som
jobber i Statnett kan få bedre tilgang på oppdatert informasjon
om HMS. Ett tiltak kan være å sørge for bedre og enklere digitale
grensesnitt, men det vurderes også et nytt samhandlingsverktøy:
– Dette vil gjøre det mulig for ulike grupper å finne sammen på
tvers av tid og rom for å dele kompetanse. Fra før har vi et stort
erfaringsgrunnlag, men vi trenger å bli bedre på å utnytte det riktig,
sier HMS-sjefen.
Dette inkluderer å gjøre HMS-læring mer tilgjengelig for alle
Statnett-ansatte. Erfaringer fra blant annet granskninger og
Lessons Learned bør nå ut til flere, og det er i tillegg behov
for å oppdatere kompetanseoversikten. Fartum tror de nye
indikatorsettene og læringsverktøyene kan være et stort steg i riktig
retning:
– Vi må bli bedre til å lære av hverandre; Vi må lære av avvikene
og gi tilbakemelding til de som har meldt det inn, slik at læringen
fører til endring i måten vi styrer på. I tillegg må fokuset flyttes til de
bakenforliggende faktorene fremfor selve handlingene eller feilene.
Nå har vi laget en lang rekke med tiltak som skal gjøre oss bedre,
utdyper han.

Må forstå trendene

Kollisjon,
skadet
bil

Stor og
sikker bil

Kollisjon,
skadet
fører

Stor og
sikker bil

Kurs i
glattkjøring

Ikke
kollisjon,
ukontrollert

«Noen har spurt oss,
«skal vi slutte å ha H1
– hendelsesstatistikk?»,
men det skal vi ikke.»
HÅKON FARTUM
HMS-SJEF
STATNETT

Reaktiv indikator

Proaktiv indikator

«Måler resultatene og
utfallene av en prosess
eller et arbeid» (Reiman
og Pietikäinen, 2012)

«Indikator som endrer
seg før det faktiske
risikonivået har endret
seg» (Kjellén, 2009)

Kalles også
resultatindikator og
etterslepende indikator
(eng; ‘lagging indicator’)

Kalles også ledende
indikator (eng; ‘leading
indicator’)

Brukes til å overvåke
endringer og trender i
frekvensen av ulike typer
hendelser

Brukes til å drive og
måle aktiviteter som
utføres for å unngå og
kontrollere ulykker

Hensikten er at anbefalingene fra Fartums arbeidsgruppe skal

HMS / HANDLINGSPLAN / 2016–2017

15

Foto: Johan Wildhagen

resultere i nye og bedre HMS-rutiner. På sikt vil dette kunne
gjøre arbeidsdagen enda tryggere for alle som jobber i
Statnett.

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus

– La oss bevege oss fra rapportering til analyse og læring. Vi
er nødt til å forstå trendene – ikke bare tallene.

– Et dashboard for ledelsen
De nye indikatorsettene skal først og fremst følges opp videre
av ledelsen i Statnett-konsernet, men kan også tas i bruk i
andre deler av organisasjonen.
– I praksis tror jeg ikke Statnett-ansatte flest vil merke så mye
til dette i hverdagen sin, selv om det vil bli fortalt om og brukt
i ulike sammenhenger. For konsernet som helhet og den
overordnede HMS-styringen, derimot, kan det brukes som et
«safety dashboard» – at det brukes til å styre risikoen, forstå
situasjonen og sette inn tiltak der det er mest riktig å sette inn
ressursene, sier Fartum.
Han sier avslutningsvis at hensikten med indikatorsettene er
at tiltak kan settes i gang tidligere enn før, ettersom det vil bli
lettere å forutse omfanget av fremtidige HMS-hendelser. Mens
helheten blir fulgt opp og brukt på konsernnivå, vil den enkelte
organisasjonsenheten kanskje kun bruke utvalgte indikatorer
som er riktige for dem ut fra de risikoene de støter på i det
daglige.
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«La oss bevege oss fra rapportering
til analyse og læring. Vi er nødt til å
forstå trendene – ikke bare tallene.»
HÅKON FARTUM
HMS-SJEF
STATNETT

KULTUR: KOMMUNIKASJON

HMS-kommunikasjon:

Vi vil bygge videre
på en tydelig
HMS-kultur
Magasinet du nå holder i hånden er én måte
å dele erfaringene fra HMS-handlingsplanen vi
har arbeidet med det siste året.

Nå blir fokuset flyttet til utrulling og implementering av de ulike
HMS-initiativene som arbeidsgruppene har kommet frem til.
I hvert program ligger det mye god opplæring og tydelige
budskap, som det vil være nyttig å dele både internt og
eksternt.

IRENE MELDAL
KOMMUNIKASJONSSJEF
STATNETT

Foto: Michaela Klouda

«Vi legger vekt på tydelige roller
og ansvar, og en HMS-kultur der
det er lett å velge rett.»

Vi legger vekt på tydelige
roller og ansvar, og en
HMS-kultur der det er lett å
velge rett. I dette arbeidet
har også opplæring og
kommunikasjon en naturlig
rolle.
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HMS er ikke nytt i Statnett. At alle skal komme trygt hjem fra
jobb, er selskapets første prioritet. HMS-initiativene i denne
handlingsplanen kan likevel tilføre noe nytt, både med tanke
på bevisstgjøring, holdningsendringer, og innføring av bedre
rutiner. For eksempel vil en felles forståelse av vår rolle som
byggherre og kjennskap til Statnetts livreddende regler være
en viktig del av den kulturbyggingen HMS-handlingsplanen
bidrar til. Derfor er det viktig at dette sitter i ryggmargen
hos Statnetts medarbeidere. I tillegg er det viktig at både
leverandører og andre samarbeidspartnere kjenner reglene på
våre byggeplasser og den rolledelingen Byggherreforskriften
gir oss.
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KULTUR: LIVREDDENDE REGLER

9 enkle huskeregler for
å redde liv
Høy risiko krever enda høyere sikkerhet. Livreddende regler er et viktig grep for
å kunne skape en skadefri arbeidsplass for alle Statnett-ansatte og andre som
arbeider på våre prosjekter.

– Arbeidsulykker er mulig å unngå, så fremt vi planlegger godt,
tar nødvendige forbehold og følger gjeldende sikkerhetskrav.
For å realisere vår nullvisjon for skader, vil vi fokusere på det
som i størst grad kan bidra til å forhindre dem. Dette har blitt til
Statnetts Livreddende regler, forteller Anders Mathisen, HMSsjef i Statnett.
– Vi har mange regler og prosedyrer som skal følges, men de
livreddende reglene er de aller viktigste for de oppgavene som
blir utført i Statnetts regi. Oppgaven vår har vært nettopp å
finne de viktigste blant regler som allerede eksisterer, at de skal
kunne redde liv, forenkle forståelsen av hva vi må og ikke må,
og de skal være observerbare.
Arbeidsgruppen som har jobbet med Livreddende regler
startet med å undersøke risikobildet, som var basert på
ulykker, registrerte hendelser i avviksregisteret, revisjon
og granskningsrapporter. Etter å ha identifisert de
arbeidsoppgavene med flest hendelser og høyest risiko, så
gruppen på hvilke barrierer som potensielt kunne forhindret
hendelsen eller redusert konsekvensene.
Etter en bred forankringsrunde, som førte til en del justeringer,
ble de ni livreddende reglene vedtatt. Alle reglene er basert på
gjeldende krav i lov og forskrifter.
– Innholdet er ikke noe nytt, men vi har trukket ut essensen av
sikkerhetstiltakene og laget en felles plattform for å presentere
budskapet. Selv om vi legger føringer for HMS langt tidligere
i prosessen, er reglene et viktig bidrag for å få en skadefri
arbeidsplass, forklarer Mathisen.

18

HMS / HANDLINGSPLAN / 2016–2017

Mathisen har ledet arbeidet med å føre i pennen det som på
mange måter er et sett med «fjellvettregler» for Statnett-ansatte
og leverandører. Alle blir pålagt å gjøre seg kjent med og følge
de ni reglene.

Lærer av tidligere ulykker
HMS-sjefen sier videre at vi er nødt til å lære av erfaringene
fra tidligere arbeidsulykker og hendelser. I prosessen med å
utarbeide de livreddende reglene, har arbeidsgruppen derfor
gått grundig igjennom innrapporterte ulykker for å identifisere
hendelser og årsaker med alvorlige eller fatale utfall.
Blant annet kunne de konkludere med at det hadde vært en
overvekt av fatale ulykker i forbindelse arbeid i høyden, og
en overvekt av hendelser med høyt forbedringspotensial ved
elsikkerhetsarbeid. Følgelig var det viktig å inkludere regler
som effektivt kunne begrense fallulykker, samt hendelser
som involverer maskiner og utstyr som brukes i nærheten av
høyspenningsanlegg.
Selv om det er åpenbar risiko knyttet til arbeid i høyden, er
antallet hendelser størst i forbindelse med trafikk og transport i
tillegg til manglende bruk av verneutstyr. Her vil det med andre
ord også være stort potensial for å redusere skader.
Samtlige av de ni livreddende reglene skal i utgangspunktet
være observerbare: Det skal være enkelt å kontrollere at
reglene etterleves. Likevel har arbeidsgruppen også valgt å
adressere faremomenter som kan oppstå dersom man møter
ruspåvirket på jobb, til tross for at dette ikke nødvendigvis er
like enkelt å kontrollere i praksis. Dette er også den eneste

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus

regelen som er med ut fra eksterne statistikker, ikke ut fra
erfaringer eller registreringer i Statnett.

Store ambisjoner for Livreddende regler
Utrullingen av reglene er allerede godt i gang, og i første
omgang dreier det seg om generell bevisstgjøring på tvers av
selskapet. Mathisen forteller imidlertid at innsatsen kommer til
å trappes kraftig opp i løpet av høsten:
– Vi skal lansere en opplæringspakke for Livreddende regler,
med blant annet eksempler og video, i høst. Samtidig er det
viktig at alle medarbeidere kjenner til reglene, og vi vil prøve å
nå ut til alle med informasjon om dette. I månedene frem mot
jul lanserer vi en ny opplæringspakke, hvor vi skal reise rundt
på anlegg og stasjoner, før vi vurderer veien videre i 2018, sier
han.
Han sier også at arbeidsgruppen nå jobber med å modne
elementene i Livreddende regler-programmet samt planlegge
hvordan budskapet kan formidles:
– Vi har plakat og brosjyre, og vi kommer til å bruke video. I
tillegg har vi vurdert å bruke både mobile flater og VR (Virtual
Reality) i forbindelse med opplæringen, avslutter Mathisen.

«Vi skal lansere en
opplæringspakke for
Livreddende regler, med blant
annet eksempler og video, i høst.
Samtidig er det viktig at alle
medarbeidere kjenner til reglene,
og vi vil prøve å nå ut til alle med
informasjon om dette.»
ANDERS MATHISEN
HMS-SJEF
STATNETT

SE EGEN PLAKAT:
De 9 livreddende reglene er med som egen
plakat i bladet. Napp den ut og heng opp på din
arbeidsplass.
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9

9

9
9 Livreddende
regler
Livreddende regler
regler
Livreddende
Livreddende regler
I Statnett viser vi omtanke for hverandre og miljøet

I Statnett viser vi omtanke for hverandre og miljøet

1. «Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig jording
på arbeidsstedet ved arbeid på frakoblet anlegg».

5. «Jeg går aldri under hengende last».

2. «Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig
avsperring eller avskjerming ved arbeid nær ved
spenningsatt anlegg».

6. «Jeg overholder alltid maskiners
sikkerhetssone».

7. «Jeg bruker alltid på

3. «Jeg forsikrer meg alltid om det er etablert tiltak
som forhindrer at utstyr eller personell kommer
innenfor fastsatt risikoavstand».

åkrevd verneutstyr».

8. «Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte,
håndfriutstyr og kjører etter forholdene».

4. «Jeg er alltid sikret ved arbeid over
2 meters høyde».

9. «Jeg er alltid rusfri i arbeid».

KONTRAKT: HMS- OG ELSIKKERHETSKRAV

HMS-krav tydeliggjøres i
kontraktene
Ny kontraktsstruktur og styrkede prosjekteringsprosesser skal sikre
bedre planlegging, synliggjøring og oppfølging av konkrete HMS-tiltak.
På elsikkerhetsområdet var det spesielt viktig å iverksette et forbedringsarbeid.
Fra og med i høst, vil alle nye prosjekter være underlagt en
oppdatert kontraktstruktur som gjør Statnetts krav til HMS og
Elsikkerhet tydeligere. Et nytt vedlegg samler kravene til HMS
og Elsikkerhet. Det nye vedlegget foreslås plassert som et nytt
vedlegg D.

Sen planlegging skaper farlige situasjoner

Til nå er krav til HMS og Elsikkerhet beskrevet noe i vedlegg
A, leveringsomfang, i eksisterende vedlegg D, administrative
bestemmelser, og i vedlegg E, spesifikasjoner.

– Statnett har, og må ha, et omfangsrikt instruks- og
prosedyreverk. Gjennom å utvikle en kravoversikt har vi forsøkt
å tilgjengeliggjøre de hovedprinsipper som leverandørene må
kjenne til, sier Opofte.

– Ved å samle kravene i et vedlegg får vi en god oversikt, og vi
unngår problemer med tolkningsregler ved eventuell motstrid
mellom dokumenter, der f.eks. vedlegg A er rangert foran
vedlegg D og –E, forklarer Tor Erik Kjørstad, avdelingsleder for
stasjonsanskaffelser i Statnett.
Endringen gjennomføres først og fremst for å samle og
tydeliggjøre kravene til HMS og Elsikkerhet. Dette er viktig,
både for Statnetts arbeid med SHA, ytre miljø og generelle
samarbeid med leverandører. I tillegg skal kravene løftes
tilstrekkelig høyt i kontraktstrukturen.
– Det nye vedlegget vil inkludere prosjektspesifikke krav
som gjelder elsikkerhet. Dette skal gjøre det enklere for
entreprenørene å estimere kostnadene på HMS-arbeidet og
legge til rette for bedre etterlevelse av byggherreforskriften og
forskrifter på elsikkerhetsområdet, legger Kjørstad til.
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HMS-rådgiver Christian Opofte har vært en av drivkreftene
i arbeidsgruppen som har jobbet med elsikkerhetskravene i
kontrakt. En sentral målsetning for arbeidet, har vært å gjøre
kravene på elsikkerhetsområdet lettere å forstå.

I kravoversikten har man også tatt grep for å synliggjøre
retningslinjene for leder for sikkerhet (LfS) og ansvarlig for
arbeid (AfA); begrepene kvalifisering, godkjenning og utpeking
av LfS og AfA, har blitt tydelig definert, og det er laget en
samlet oversikt over de ulike LfS-regimer som leverandørene
må forholde seg til under arbeid i prosjektene. Arbeidet med
Byggherrerollen og «den klare linjen» har i tillegg virket inn på
gruppens arbeid. Dette er synlig i LfS-oversikten, hvor det
fremgår at leverandørens egne retningslinjer nå skal legges til
grunn for LfS-arbeid under bygging og rivning. Det siste er ikke
ennå på plass.
– Etter at dette er implementert, skal vi ikke lenger kreve at
vårt prosedyreverk følges til punkt og prikke ved utøvelse av
LfS-rollen som forskriftene krever under bygging eller riving.
Når arbeidet ikke kommer i direkte berøring med anlegg som

Avtaledokument inkl. spesielle
kontraktsbetingelser
Vedlegg A: Leveringsomfang
Vedlegg b: Kompensasjon

KONTRAKT MED
VEDLEGG
En kontrakt har vedlegg i en gitt
rekkefølge, der bestemmelsene
i vedlegg A rangerer over
bestemmelsene i vedlegg B osv.
Det nye vedlegget om HMS og
Elsikkerhet er foreslått inn som
et nytt vedlegg D. Dette skal da
inneholde de kravene om HMS
og Elsikkerhet som tidligere lå
i vedlegg A, E og eksisterende
vedlegg D, samt de kravene
som tidligere var i vedlegg K
og L.

Vedlegg C: Fremdriftsplan
Vedlegg D: Administrative best

Vedlegg x: «HMS og Elsikkerhet»

Vedlegg E: Spesifikasjoner

HMS-krav til leverandører

Vedlegg F: Totalentreprenørens dokumentasjon
Vedlegg G: Byggherrens ytelser
Vedlegg I: Forsikring
Vedlegg H: Underleverandører
Vedlegg J: Garantier
Vedlegg K: Etiske retningslinjer
Vedlegg L: Lønns- og arbeidsvilkår
NS8407

er i drift, er det elektroentreprenørene selv som har ansvaret for
at personellet innehar nødvendig kompetanse, og får nødvendig
opplæring og instruksjon i krav hjemlet i FSE. Vårt ansvar
begrenses til den generelle påseplikten mot entreprenørens
internkontrollsystem som følger av byggherreforskriften, forklarer
Opofte.

Styrket prosjektering og større fokus på
elsikkerhet
Det omfattende arbeidet med elsikkerhetskravene i HMShandlingsplanen har bare nådd slutten på begynnelsen.
Arbeidsgruppen som både Kjørstad og Opofte har vært en del
av, leverte inn flere forbedringsforslag til prosjekteringsprosessene
som de vil delta i oppfølgingen av:
• Det skal gjøres en evaluering av rutinene og malverket for
elsikkerhetsvurderinger i prosjektenes to første faser. Det skal her
ses på om vurderingene som gjøres i dag er grundige nok, og om
de sikrer at elsikkerhet vektlegges i tilstrekkelig grad i valgene som
tas i prosjektprosessenes tidligste faser.
• Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til metoder og malverk
som skal sikre en mer detaljert beskrivelse elsikkerhetskravene i
relasjon til det enkelte stasjons- eller ledningsprosjekt. Forslagene
skal videreutvikles og implementeres i prosjekteringsprosessene.
Man starter med å se på store prosjektene, men på sikt skal
tilsvarende forbedringsarbeid også gjennomføres i de mindre
prosjektene.
– En viktig erkjennelse i arbeidet har vært at elsikkerhetsvurdering og planlegging av konkrete tiltak må starte tidligst mulig.
Elsikkerhet må bli et hensyn som vektlegges mer i prosjektenes
første faser. Videre må man øke bevisstheten om hva valgene
som tas i tidlige faser kan ha å si for elsikkerheten den dagen
spaden omsider skal stikkes i jorden, avslutter Opofte.

CHRISTIAN OPOTE
HMS-RÅDGIVER / STATNETT

TOR ERIK KJØRSTAD
AVDELINGSLEDER / STATNETT

LFS OG AFA:
LFS = LEDER FOR SIKKERHET
(HØYSPENNING)
Utpekt person som har fått ansvar for
elsikkerheten på arbeidsstedet.
LfS utpekes personlig for en tidsbegrenset
periode, og har ansvar for å etablere, lede og
avvikle sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet
ved arbeid på eller nær ved elektriske
høyspenningsanlegg. Iført markeringsvest
eller armbånd, vil LfS personlig underrette
arbeidslaget om sin funksjon og gi nødvendig
instruksjon om arbeidet som skal gjøres. LfS skal
være til stedet under arbeidet.
AFA = ANSVARLIG FOR ARBEIDET
(LAVSPENNING)
Utpekt person som har fått ansvar for
elsikkerheten på arbeidsstedet.
For ethvert arbeid på lavspenningsanlegg, eller
nær et uisolert lavspenningsanlegg, skal det
pekes ut en AfA . AfA utpekes personlig for
en tidsbegrenset periode, og har ansvar for å
etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltakene på
arbeidsstedet. AfA skal være til stedet under
arbeidet.
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KONTRAKT: KVALIFISERING

Ny kvalifiseringsprosess
differensierer HMS-krav
etter risiko
Krav som gjelder HMS skal komme tydeligere frem i kvalifiseringsdokumentene for
entrepriser og materiell, samt brukes aktivt i prosessen ved valg av leverandører.
Der HMS-risikoen er høy, vil kravene være tilsvarende.

Avdelingsleder Nina Kjeldsen fra Anskaffelsesenheten i Statnett
har hatt det overordnede ansvaret for å forbedre prosessen for
kvalifisering av leverandører. En viktig del av arbeidet har gått
ut på å sørge for at relevante HMS-krav skal være tilpasset
risikonivået i hver anskaffelse. På denne måten vil Statnett
prioritere å bruke ressurser på å kvalifisere leverandører til
anskaffelser med høy risiko for å sikre at disse er rustet til å
etterleve alle krav.
– Til nå har vi kun hatt ett sett med krav, uavhengig av
risikonivå, og det har ikke vært hensiktsmessig. Nå kommer
i stedet kravene til å bli gradert etter henholdsvis ubetydelig,
lavt, medium eller høyt risikonivå, forklarer Kjeldsen.
Hvert av de fire nivåene er definert etter en ny modell for
risikovurdering. Den nyutviklede metoden vil bli implementert
i Statnetts anskaffelsesprosesser, og være styrende for hvilke
krav (HMS og andre) og evalueringsmetode som skal gjelde for
den spesifikke kvalifiseringen.

Mange forespørsler hvert år
Statnett bruker Sellihca som kvalifikasjonsordning. Sellihca
er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som
brukes av den nordiske energibransjen til å administrere
leverandørinformasjon og risiko i leverandørkjeden. I tillegg
foretar Statnett en egen mer utvidet kvalifisering for anskaffelser
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som er vurdert å inneha medium eller høy risiko.
Bare i første halvdel av 2017 ble det inngått mer enn 115
kontrakter med kvalifisering. Det siste året var det i tillegg over
600 avrop på rammeavtaler. Med så mange forespørsler er det
avgjørende å sikre at leverandørene møter kvalifiseringskravene
for HMS så tidlig i prosessen som mulig, ifølge Kjeldsen.
Det grunnleggende for kvalifiseringen er å finne leverandører
med riktig kompetanse til oppgaven. Når de er kvalifisert, er det
disse leverandørene vi skal bruke i kommende konkurranse,
sier hun. For anskaffelser med høy risiko vil det i tillegg til
evaluering basert på dokumentsjekk også foretas revisjoner og
referansesjekk fra andre kunder.
– Vi har også sett på flere mulige måter å rasjonalisere
kvalifiseringsprosessen på, slik at en kvalifisering kan dekke
flere anskaffelser av samme type innen en tidsbegrenset
periode, legger Kjeldsen til.
Etter fullverdig implementering av metode, samt gjennomgang
og høring, blir neste steg å tilby opplæring i den nye
kvalifiseringsmetoden til fagavdelinger og andre berørte
parter. Arbeidsgruppen som har jobbet med kvalifisering har
også oppsummert arbeidet med den nye metoden og hvilke
utfordringer som gjenstår i et eget notat.

Foto: Michaela Klouda

Anskaffelsesprosessen

Input:
Risikovurdering
av anskaffelsen

Spørsmål om interesse i
Sellihca
Output: Long list leverandører

Kvalifisering
Output:Tilbyderliste

Forespørsel

Kontraktsoppfølging

Output: Kontrakt

Output: Leveranse

Erfaring: Scorecard, revisjoner, kontroll og måling

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus

«Det grunnleggende for
kvalifiseringen er å finne
leverandører med riktig
kompetanse til oppgaven. Når
de er kvalifisert, er det disse
leverandørene vi skal bruke i
kommende konkurranse.»
NINA KJELDSEN
AVDELINGSLEDER
STATNETT
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KONTRAKT: KONTRAKTSOPPFØLGING

Bedre kontraktsoppfølging
I kontraktene Statnett som byggherre inngår med kvalifiserte
entreprenører, legges mye av grunnlaget for et vellykket prosjekt. Innenfor
kontraktsoppfølging har det blitt jobbet med hvordan vi kan bli enda bedre
i vårt kontraktsarbeid. Et av de konkrete resultatene handler om hvordan vi
følger opp de krav vi stiller til våre entreprenører.

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus

– Statnett krever at entreprenørene i mye større grad beskriver
hva og hvordan de skal levere til oss, for å møte kravene i
kontrakten. De skal eksempelvis beskrive hvordan de skal
ta hensyn til SHA og det ytre miljø i prosjektet, og hvordan
de følger opp at dette etterleves. Når vi får dette på plass før
oppstart, vil det skape en større forståelse og bedre samarbeid
mellom entreprenøren og vårt byggherreteam, forteller Lars
Erik Johansen som har ledet arbeidet. Han er til daglig
avdelingsleder for prosjektledelse ledning, stasjon, kabel og
bygg i Statnett.

Alt på plass før oppstart
Et viktig poeng er å ikke akseptere halvgode løsninger på
grunn av tidspress, men heller bruke tilstrekkelig tid mellom
kontraktsinngåelse og byggestart for å sikre at entreprenøren
har alt på plass og at forutsetningene som ligger i kontrakten
blir overholdt.
– I perioden mellom signert kontrakt og oppstart byggearbeider
tråkker vi i blant feil fordi vi har det for travelt. Det kan slå tilbake
og gi dårlig kvalitet, mangelfull HMS-oppfølging og høyere
kostnader enn nødvendig i prosjektet. Ved å være tydelige i
forventinger og krav før oppstart i felt får vi en ryddig og klar
linje mellom byggherre og entreprenør fra dag én. I noen tilfeller
har vi sett at kontrakten fravikes allerede før byggingen starter.
Det kan skape en uheldig presedens for det videre arbeidet og
er noe vi jobber for å unngå. Revisjoner kommer til å bli brukt
mer aktivt i fremtidig kontraktsarbeid, fastslår Johansen.

Økt kontraktskompetanse
Mange av tiltakene han og resten av gruppen foreslår handler
om å sikre god intern opplæring og kompetanseheving på
kontraktsområdet. Byggherrerollen og «den klare linjen» er viktig
å forholde seg til når kontrakten skal følges opp, og tiltakene
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«Kjennskap, kunnskap og forståelse
av kontraktens innhold er en
forutsetning for våre ansatte
i prosjektene.»
LARS ERIK JOHANSEN / AVDELINGSLEDER / STATNETT

som er skissert i andre HMS-initiativer – for eksempel de som
gjelder kvalifisering, elsikkerhet og livreddende regler – vil bli
sterkere integrert i kontraktsarbeidet.
– Kjennskap, kunnskap og forståelse av kontraktens innhold er
en forutsetning for våre ansatte i prosjektene. Derfor legger vi
stor vekt på kursing og opplæringsprogrammer gjennom vårt
interne prosjektakademi. En rekke prosedyrer, kontraktsmaler
og prosesser er også under oppdatering/forbedring. Totalt
skal dette sikre at kravene våre etterleves bedre, avslutter
Johansen.

KONSOLIDERE: RESSURSUTVIKLING OG -STYRING

Ikke behov for
økt Statnettbemanning på
hvert prosjekt
Er det riktig antall mennesker – og de riktige
menneskene – som utgjør byggherreteamene
på Statnetts prosjekter i dag? Det har HMSinitiativet Ressursutvikling og -styring sett
nærmere på.
Foto: Gro Wallden

– En hypotese på forhånd var at vi måtte fylle på med fler folk
på anleggsplassene. Men konklusjonen vår er at Statnetts
byggeplassteam generelt sett er godt bemannet, og det
er ikke noe grunnlag for å foreslå økt bemanning, forteller
Randi Solberg som har ledet HMS-initiativet. Hun er til daglig
direktør for prosjekteierstøtte i Statnett.
– Derimot medfører innføring av «den klare linjen» at
byggeplassteamene får en noe endret måte å arbeide på
enn før. I stedet for flere mennesker handler det om at vi har
større bevissthet omkring byggherrerollen og etterlevelse av
kontraktenes forutsetninger, slik at Statnett ikke beveger seg
inn på entreprenørenes ansvarsområde. Vi må understøtte
entreprenørenes bruk av egne internkontrollsystemer og
fokusere på at vi får det produktet vi skal betale for i henhold
til kontrakten, både når det gjelder kvalitet, kompetanse,
leveranser, fremdrift, kost og SHA. Entreprenørenes
håndtering av restrisikoen skal jo også være en del av
kontraktsforutsetningene, fortsetter hun.
Det er ofte mange innleide ressurser i byggeplassteamene,
og med mange nye prosjekter på trappene vil behovet for
byggeledere fortsatt være stort.
– Vi vil gjerne mobilisere internt, og legger opp til at vi alltid
skal undersøke om det finnes interne ressurser som passer
inn i de funksjonene vi har ledige når vi etablerer nye team,
sier Solberg.

Foto: Trond Isaksen

«Vi vil gjerne mobilisere internt,
og legger opp til at vi alltid skal
undersøke om det finnes interne
ressurser som passer inn i de
funksjonene vi har ledige når vi
etablerer nye team.»
RANDI SOLBERG / DIREKTØR / STATNETT
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Foto: Johan Wildhagen

KONSOLIDERE: BALANSERE PORTEFØLJEN

Bedre balanse mellom behov
og kapasitet
Hvert år balanserer Statnett sin portefølje av prosjekter for å sikre at vi etterlever
vårt samfunnsoppdrag om å bidra til forsyningssikkerhet, klimaløsninger og
verdiskaping. Nå er HMS-vurderinger en enda større del av dette arbeidet.

– Porteføljeplanen vår definerer omfang og aktivitetsnivå på
det vi skal gjøre, og bidrar til at vi dimensjonerer selskapet
riktig, med nok og riktige ressurser både internt og hos
leverandørene. HMS-dimensjonen er en viktig rammebetingelse
i arbeidet med porteføljeplanen, og nå blir den enda
tydeligere. Et stort omfang prosjekter – som vi har nå – er
ikke nødvendigvis et problem, men det blir et problem hvis
omfanget blir for stort i forhold til kapasiteten og kapabiliteten
vi har, sier direktør Grete Westerberg, som har ledet arbeidet
med balansering av porteføljen og til daglig er ansvarlig for
prosjektporteføljestyring i Statnett.

En gjennomførbar plan
Dette handler ikke bare om å telle prosjektressurser, men om å
vurdere gjennomføringsevnen i hele organisasjonen. Planen må
være gjennomførbar innenfor rammene av både HMS, tid, kost
og kvalitet, og da må vi balansere ressursbehovet opp mot

26

HMS / HANDLINGSPLAN / 2016–2017

kapasiteten vår. En veldig ambisiøs portefølje kan bety at vi ikke
klarer å bemanne opp kapable prosjektteam, eller at det ikke
finnes nok leverandører som tilfredsstiller våre HMS-krav.
– De to hovedvirkemidlene innenfor porteføljestyringen for å
unngå dette er å øke kapasitet og kapabilitet eller å justere
porteføljen. I tillegg skal vi selvsagt bli enda mer effektive i
gjennomføringen av prosjekter. I Statnett er føringen at vi
skal tilpasse porteføljen til den kapasiteten som vi nå er bygd
opp til. Det er fordi den toppen vi er inne i nå, med mange
prosjekter under planlegging eller i utførelse samtidig, vil
avta etter hvert. Da er det ingen god strategi å bli dobbelt så
store, men bedre å fordele prosjektene utover, poengterer
Westerberg.

Nye hensyn gir begrensninger
Arbeidet har munnet ut i Statnetts prosjektporteføljeplan som

HISTORISK INVESTERINGSNIVÅ OG PROGNOSE FOR NYINVESTERINGER I NETT OG STØRRE REINVESTERINGER
I MILLIONER 2017-KRONER
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INVESTERINGSNIVÅ DE NESTE 5 ÅRENE: 40-50 MRD. KRONER.
AV DETTE ER CA. 75 PROSENT INVESTERINGSBESLUTTET ELLER UNDER GJENNOMFØRING.

«De to hovedvirkemidlene innenfor porteføljestyringen
for å unngå dette er å øke kapasitet og kapabilitet eller å
justere porteføljen.»
GRETE WESTERBERG / DIREKTØR / STATNETT

både gir en oppdatert oversikt over planene for alle pågående
nettanleggsprosjekter, og beskriver hvilke prosjekter som
skal starte opp de neste tolv månedene. Konklusjonene her
henger nært sammen med arbeidet som er gjort i initiativet
Ressursutvikling og -styring, hvor det er lagt tydelige føringer
for å sikre godt sammensatte og kapable team.
– Vi har tatt mer hensyn til dette i år, og dette begrenser
hvor mange prosjekter vi vil starte opp. Noen innmeldte
prosjektbehov må heller vente til andre prosjekter avsluttes
og kapasitet frigjøres. For en del prosjekter justerer vi også
tidsplanen, og forlenger fasen mellom investeringsbeslutning og
byggestart. Det gir leverandørene bedre tid til å utforme gode
tilbud og mer tid til kvalifisering, planlegging og evaluering.
Vi utsetter i tillegg en del prosjekter hvor det er usikkerhet
omkring behov og lønnsomhet, avslutter Westerberg.

HMS / HANDLINGSPLAN / 2016–2017

27

Foto: Audun Roe Grimstad, Nucleus
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VEIEN VIDERE:

Nå må alle
gode krefter
trekke
sammen
Alle ulykker kan og skal unngås. Alle skal
komme trygt hjem fra jobb. Skal vi lykkes med
det, må alle bidra.
Vi har nå et solid HMS-fundament. Dette har vi bygget opp
gjennom flere års systematisk HMS-satsing, gjennomføring av
SIKKER-programmet der hele organisasjonen aktivt bidrar til å
styrke vår HMS-kultur og det arbeidet som er lagt ned i denne
HMS-handlingsplanen. Nå gjelder det for oss alle å bygge
videre på dette fundamentet, ta i bruk nye metoder, følge nye
prosesser, få de livreddende reglene som en ryggmargsrefleks
og ikke minst fortsette med en kontinuerlig utvikling av HMSkulturen vår. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker, og det
forplikter.

Det er utført et solid HMS-arbeid
HMS-handlingsplanen K4 er et resultat av et imponerende
engasjement gjennom omfattende arbeidsøkter i et tverrfaglig
samarbeid. Ny og gammel erfaring, kompetanse og
synspunkter er innhentet og bearbeidet. Dette har gitt både
aha-opplevelser og bekreftelser. En tydeligere forståelse
av vår rolle som byggherre og «den klare linjen» mellom
Statnett som byggherre og entreprenøren som arbeidsgiver
er av de gjennomgripende resultatene. Mange i Statnett
er i byggherreteam eller utøver byggherrerollen i ulike
sammenhenger. Det at vi alle oppfatter denne rollen på samme
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Foto: Jon Stokkan

«En tydeligere forståelse av vår
rolle som byggherre og «den
klare linjen» mellom Statnett
som byggherre og entreprenøren
som arbeidsgiver er av de
gjennomgripende resultatene.»
PER CHRISTIAN ØYAN
HMS-DIREKTØR
STATNETT

måte, er viktig for sikkerheten på byggeplassen.
Vårt byggherreansvar når vi planlegger og prosjekterer et
nytt anlegg, er også vesentlig. Dette innebærer at alle som
planlegger og prosjekterer har ansvar for at bygging og drift
av anlegg skal kunne foregå på en tryggest mulig måte. Vi blir
nå bedre på å styre HMS-risiko før vi setter i gang arbeidet på
byggeplass, hvilket er smart fordi det gir oss mulighet til bedre
HMS-styring og bedre løsninger som oftest også er rimeligere.

Vi trenger drahjelp fra alle i Statnett
Det har vært en forutsetning for arbeidet med HMShandlingsplanen at arbeidet skulle gjøres av de som til daglig
har ansvar for det relevante området. Dermed er resultatet
fra de 12 initiativene mange forbedringsforslag som er meldt
inn og som vil bli fulgt opp på ordinært vis, i linjen. Derfor har
mange nå fått et konkret oppdrag om å oppdatere instrukser,
prosedyrer og retningslinjer, og det vil bli gitt nødvendig
opplæring for at de oppdaterte arbeidsmåtene skal bli
satt ut i livet. Du som er leder i Statnett har et ansvar for å
oppdatere de prosessene og prosedyrene som du «eier».
Som medarbeider har du et ansvar for å sette deg inn i de
oppdateringene som er relevante for deg.
For at vi skal lykkes, er det viktig at også du som ikke har vært
involvert i å utarbeide innholdet i dette forbedringsarbeidet,
kobler deg på nå. At du som er leder gir nok tid og plass
både til å oppdatere instrukser, prosesser og prosedyrer, og til
nødvendig informasjon og opplæring. At du som medarbeider
setter deg inn i de nye arbeidsmetodene og rollebeskrivelsene,
slik at vi opptrer på samme måte i hele Statnett. Og at du
som har vært en aktiv bidragsyter underveis, holder ved
like engasjementet ditt og fortsetter med å være en god
«fremsnakker» for de endringene vi nå gjør.

dine medarbeidere til både å rapportere uønskede hendelser
og etterleve våre livreddende regler. Samtidig ønsker vi å
videreutvikle gode relasjoner, slik at vi kan fortsette å lære av
hverandre og sammen lage trygge arbeidsplasser.

I energibransjen kan vi løfte oss i fellesskap
Vi ønsker også å lære av deg som er vår kollega i
energibransjen, nasjonalt og internasjonalt. Fra oss i Statnett
er ønsket at vi løfter oss sammen som bransje. La oss bli
dyktigere sammen og lære av hverandre. Dermed blir vi
dyktigere hver for oss, samtidig som vi gjør arbeidsdagen
tryggere for alle ved at vi opptrer på en ensartet måte overfor
så vel egne medarbeidere som våre leverandører.

HMS er kontinuerlig læring og forbedring
Vi har kommet langt. Vi har oppnådd gode resultater. Men vi
har et stykke igjen. Det er nå det fortsetter.
Vi blir aldri ferdige med å bli bedre. HMS–arbeidet er en
kontinuerlig forbedringsprosess. Vi trenger derfor fortsatt små
og store justeringer. For at alle som jobber i eller for Statnett
skal komme trygt hjem fra jobb, er det viktig at alle sammen
fortsetter med å foreslå forbedringer og rapporterer uønskede
hendelser og nestenulykker. Dette lærer vi av, og dette kan vi
utvikle beste praksis på.
Før du lukker magasinet vil jeg oppfordre deg til å ta en kikk
på de livreddende reglene en gang til. Det er omtanke, for deg
selv og dine kollegaer.

Ha en riktig god og trygg arbeidsdag.

Vi vil ha de beste leverandørene
Du som er leverandør må selvfølgelig komme våre HMS-krav i
møte for å kunne få oppdrag, og sammen må vi være tydelige
på de rollene vi har i prosjektene. Din HMS-kultur må oppfordre
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Per Christian Øyan
HMS-direktør

HMS-tiltak og utvikling av fraværsskader (H1)
HMS-tiltak har stått høyt på Statnetts agenda i flere år, og figuren viser at disse har gitt resultater i form av
stadig færre personskader i forbindelse med våre prosjekter. Nå skal tallene ytterligere ned.

HMS øverst
på agendaen

HMS-runder
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Kursing
byggherre

Nytt format
SHA-plan

Obligatorisk
opplæring

Overord.
HMS-håndbok Anskaffelsesstrategi

HMS-krav til
leverandører

Nye krav i
kontrakt
(D, E)

Krav til
KU-rollen

SIKKER-pris
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K4
handlingsplan
oppstart
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Mot en utviklende HMS-kultur
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Sikkerhetsplatået

Målet er å etablere en felles proaktiv og utviklende HMS-kultur i selskapet. Det betyr helt enkelt at vi skal være mer
i forkant i arbeidssituasjonene, bli flinkere til å lære av feilene våre, og sette inn tiltak før uhellet oppstår.
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