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HMS-policy for Vann- og avløpsetaten
HMS er integrert i arbeidet i Vann- og avløpsetaten (VAV). Det betyr at vi døgnet
rundt og på alle områder og nivåer i organisasjonen jobber målbevisst og systematisk
med å forebygge uønskede hendelser. Alle skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø
og vernes mot psykiske og fysiske helseskader.

Visjon: Null skader på ansatte eller publikum.

Vi arbeider kontinuerlig med å skape sikre arbeidsplasser ved:
• å skape trygge, sunne og attraktive arbeidsplasser og styrer risiko i samsvar med dette
• å forebygge sykefravær med fokus på et godt psykososialt arbeidsmiljø
• å forbedre systemstøtten for HMS, samt prosesser og resultater
• å skape en god delekultur for forbedringer, avvik og uønskede hendelser
• å vurdere helse, miljø og sikkerhet høyere enn produksjon, økonomi og fremdrift
• å velge leverandører som følger våre HMS krav
• å sørge for at ledere bidrar aktivt og går foran i HMS-arbeidet



VAVs arbeid med HMS

• Fokus på HMS blant VAV’s ansatte
• HMS-opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte
• Fokus på Byggherreforskriften
• Stikkontroll på anlegg
• Fokus på rapportering av uønskede hendelser og avvik (RUH)



Fokus på HMS blant VAVs ansatte
• Sikkerhet ved arbeid i vei
• Verneutstyr
• Synlighetsklær og hjelm
• Kontinuerlig arbeid med holdninger og adferd til

sikkerhet
• HMS-dag for nyansatte
• Sikkerhetserklæring
• AKVA – VAVs virksomhetsstyringssystem med enkel

innmelding og behandling av forbedringsforslag og
avvik







Fokus på Byggherreforskriften

• Koordinatorskolen
– 3-4 dagers kurs i byggherreforskriften i samarbeid

med TEKNA for ansatte i VAV

• SHA/HMS er et fast tema både på
oppstartsmøte og byggemøte med
entreprenør

• Gjennomgang av SHA plan på oppstartsmøte



SHA/HMS-mål i prosjekter

• Det skal ikke oppstå skader på arbeidstakere eller publikum
som følge av prosjektets aktiviteter.

• SHA (Sikkerhet Helse Arbeidsmljø) skal være første og fast
punkt på agendaen på møte.

• Anlegget skal som et minimum tilfredsstille alle
myndighetskrav til SHA under utførelse.

• Alle uønskede hendelser tilknyttet SHA skal rapporteres som
RUH og fremlegges byggherren.



Erfaringer med våre leverandører

• Gjentagende avvik ved arbeid på anlegg og
installasjoner (også ikke-grave arbeider):

– Manglende bruk av hjelm
– Manglende bruk av gassmåler
– Åpne kummer uten tilsyn eller sikring
– Rot på anleggsområde/rundt kummen





Stikkontroll på anlegg

• Utføre jevnlig stikkontroll på anlegg
• Stikkontrollsrapport blir utarbeidet og

oversendt til entreprenør.
• Ved alvorlig avvik, kan anleggsarbeid stanses.
• Fokusområder er bl.a. sikring av

grøft/byggegrop, bruk av verneutstyr,
trafikksikring og sikring av anleggsområde for
uvedkommende.



Eksempler fra stikkontroller























Fokus på RUH

• Alle hendelser skal rapporteres til
ruh@vav.oslo.kommune.no .

• Ved alvorlige hendelser skal VAV varsles
umiddelbart.

• RUH er et fast tema på byggemøte.
• Alvorlige hendelser blir også registrert internt i

VAV for erfaringsoverføring/læring.



Veien videre

• VAV skal fortsatt ha fokus på HMS
• VAV skal ha fokus på lønn og arbeidsforhold

hos entreprenør gjennom
stikkontroll/revisjon.

• VAV skal ha fokus på energi og klima i henhold
til mål i Oslo kommune (Gjøre Oslo til en
fossilfri by innen 2030).



Nyhet: Oslo-modellen
Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser

• Skal motvirke arbeidskriminalitet og sosial dumping
• Oslo kommune skal bruke sin innkjøpsmakt til å snu

en negativ utvikling og fremme et seriøst arbeidsliv



• Nye krav til kontraktsstrategier og kontrakter
• Inneholder bl.a. krav relatert til HMS

– Bedriften skal ha et system for internkontroll
– Krav til sikker kommunikasjon

• Nøkkelpersoner skal forstå og kunne gjøre seg forstått på norsk
• Minst en av de utførende skal kunne gjøre seg forstått på norsk
• I en arbeidsgruppe skal den språkkyndige kunne gjøre seg forstått

på et språk som alle i gruppen forstår

– Alle skal ha HMS kort fra første arbeidsdag
– Krav til bruk av HMSREG/SELMA



Oppsummering
• Vi ønsker leverandører som tar HMS/SHA på

alvor
• Vi vil velge leverandører som tar HMS på alvor
• Vi ønsker RUH’er
• Vi ønsker en åpenhet rundt HMS/SHA

sammen med våre leverandører
• Vi ønsker trygge arbeidere på alle våre anlegg

og installasjoner


