Informasjon til Veidekkes samarbeidspartnere
Att: (…)

Obligatorisk HMS opplæring

- for alle som jobber på Veidekkes bygg- og anleggsplasser
Veidekke jobber kontinuerlig for å bedre helse, miljø og sikkerhetsnivået på våre prosjekter.
Divisjonsledelsen i Veidekke Entreprenør har besluttet at absolutt alle som jobber på våre bygg- og
anleggsplasser skal gjennomføre en obligatorisk HMS opplæring. De ansatte i Veidekke
Entreprenør har gjennomført dette, nå står våre samarbeidspartnere for tur.
I Veidekke Entreprenørs skadestatistikk er samarbeidspartnere betydelig overrepresentert. Derfor vil
vi øke HMS-kompetansen for alle som jobber i og for Veidekke.
Den obligatoriske HMS opplæringen i Veidekke er to delt, den første delen (modul 1) er nettbasert og
skal være gjennomført før personell ankommer Veidekkes bygg- og anleggsplasser. Den andre delen
er prosjekt spesifikk opplæring (modul 2) som gjennomføres ved/ etter ankomst på prosjekt.
Alle Veidekkes samarbeidspartnere har ansvaret for gjennomføring av modul 1 for sine ansatte og for
eventuelle samarbeidspartnere. Dette blir innarbeidet som standard i Veidekkes kontrakter.
Sikkerhetskurset
• Kurset er det samme som for Veidekkes ansatte. Det er nettbasert og tar ca. 65 minutter
• Kurset gjelder for alle samarbeidspartnere som jobber på prosjekter i Veidekke.
o Dette kan inkludere fagarbeidere, ledere hos samarbeidspartnere, konsulent, arkitekter,
kunder, interessenter, vareleverandørers ansatte, byggherre etc.
• Kurset skal tas personlig av hver enkelt før de starter arbeid på bygg- og anleggsplassene
• Kurset er foreløpig tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk og latvisk
Brukerne registrerer seg selv via lenke på http://www.veidekke.no/partnere/
• Kursbevis skal skrives ut av bruker og leveres til egen arbeidsgiver
• Samarbeidspartner er ansvarlig for å dokumentere opplæringen ved å fylle ut og signere
registreringsskjema som leveres senest ved ankomst på prosjekt
• Merke for godkjent kurs blir utlevert ved dokumentasjon og skal klistres på hjelmen
Som vår samarbeidspartner har dere ansvar for at deres ansatte, innleide og eventuelt egne
kontraktspartnere har gjennomført og kan dokumentere kurset før fremmøte på bygg- og
anleggsplass.
Ved spørsmål om dette opplæringsprogrammet, kontakt Veidekkes kontaktperson på det aktuelle
prosjektet.
Veidekke Entreprenør AS

