FUTURE

INFRASTRUKTUR, BYGG & ANLEGG

Vår avdeling for infrastruktur, bygg og anlegg består av spesialister
innenfor fagområdet HMS og SHA. Våre kunder er primært byggherrer,
rådgivere og entreprenører i prosjekter innenfor bygg, vei, bane,
samferdsel, energibransjen samt landbasert industri og næringsliv.
HMS/SHA-rådgivere
Vi leier ut HMS/SHA-rådgivere og SHA-koordinatorer (KP/KU) på heltid eller deltid. Vikan også
utføre enkeltoppdrag og spesialistrådgivning innenfor HMS/SHA eller være en sparringpartner
for dere på telefon eller skype.
Kurs – Byggherreforskriften i praksis
Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den teoretiske og praktiske delen
av byggherreforskriftens intensjon og innhold. I kurset har vi utstrakt bruk av praktiske
eksempler fra store og små prosjekter med ulike kontraktsformer.
Sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet
Vi bistår byggherre med å avdekke og forebygge sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet. Vi holder også kurs innenfor temaet.
Byggherreinspeksjon og internrevisjon
En uavhengig tredjepartsverifikasjon av et bygge-/anleggsprosjekt på vegne av byggherre der
vi ser på om man oppfyller Byggherreforskriftens krav og intensjon. Vi vurderer også om ansvar
og arbeidsoppgaver på HMS/SHA er riktig fordelt mellom Byggherre og entreprenør.
Kvalitetssikring av SHA-planer og styringsdokumenter
Vi bistår med å se på om SHA-planen er utformet hensiktsmessig og i henhold til Byggherreforskriften. Vi kan også gjennomføre en uavhengig vurdering av prosjektets HMS/SHA-styringsdokumenter i grensesnittet mellom byggherre og entreprenør.
Hendelsesgranskning
Vi kan stille med tilpassede granskningsteam som gjennomfører uavhengige granskninger av
uønskede hendelser og ulykker. Våre spesialister på granskning kan også inngå som del av
oppdragsgivers granskningsteam hvis det er ønskelig å supplere det interne
granskningsteamet med spisskompetanse. Det utarbeides rapport som beskriver direkte og
bakenforliggende årsaker, samt gir anbefalinger om kostnadseffektive tiltak.
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Kontaktpersoner HMS/SHA og Byggherreforskriften:
Per Stranger-Thorsen
Senior HMS/SHA-rådgiver
pst@futuretechnology.no
Tlf. 91 64 26 64
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•
•

24 år i Arbeidstilsynet som tilsynsleder og i ulike lederroller.
Har ledet arbeidsgruppen som skal framlegge ny revidert
Byggherreforskrift i 2017.
Nasjonal prosjektleder for HMS-etatenes risikoaksjoner.
Har i tillegg 21 års erfaring fra forskning, utvikling og ledelse i
Alfa-Laval.

Morten Hjerpbakk
Avdelingsleder Infrastruktur, Bygg & Anlegg
mh@futuretechnology.no
Tlf. 92 22 30 60
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•
•

23 års bred operativ HMS/SHA- og ledererfaring fra industri og
næringsliv samt bygg og anlegg.
Har hatt roller som KU, KP og SHA-rådgiver i flere store
utbyggingsprosjekter på byggherresiden.
Har også hatt en lang rekke HMS-roller på entreprenør- og
leverandørsiden.

