
       

                                                
 

 
  

SHA-prisen skal gis til et prosjekt som har vist en spesiell vilje og evne til å tenke og 

gjennomføre innovative løsninger som skal sikre en trygg bygge- og anleggsplass, og som 

bidrar til at drift og vedlikehold også kan gjennomføres på en sikker måte. 

 

Søknadsskjema for SHA-prisen 2017: 
Kandidater må levere oppdatert SHA-plan for prosjektet (uten vedlegg), samt beskrive 

prosjektet i dette søknadsskjemaet. Søknaden skal begrenses til maksimum 4 sider. Det skal 

ikke legges ved dokumenter/beskrivelser utover dette, da juryen ved behov vil innhente mer 

informasjon fra aktuelle kandidater. Juryen vil ved behov komme på befaring på bygge- og 

anleggsplassen og gjennomføre verifikasjon/intervjuer. Prosjektet må være under utførelse, 

eller være ferdigstilt i 2017. Søknadsfristen er 12. desember 2016. Søknaden sendes 

elektronisk til SHAprisen2017@vegvesen.no 

 
Prosjektnavn: 

Sted/Adresse: 

Byggherre: 

Arkitekt/Prosjekterende: 

Utførende: 

Prosjektleder: 

Oppstart/ferdigstillelse: 

Kontaktperson for prosjektet, inkl. tlf./email: 

 

  
      

 
 

 

 

 

 

Byggherre Prosjekterende Utførende

Kort beskrivelse av prosjektet: 



Besvar følgende spørsmål: 

 

Samarbeid mellom alle aktørene 

(Byggherre, prosjekterende og utførende) 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 

 

Risikovurdering og tiltak (Fra prosjektide oppsto og fram til i dag) 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 

 

Byggherrens koordinering  

(KP/KU avtaler og byggherres oppfølging av disse. Rollefordeling i 

tidligfase/gjennomføringsfase og aktørenes forståelse av rollefordelingen) 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 

 

Hovedbedriftens samordning 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 

 

Forebyggende arbeid og avvikshåndtering  

(På bygge- og anleggsplassen) 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 

 

Vilje og evne til å tenke og gjennomføre innovative løsninger i utførelsen og for drift og 

vedlikehold 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 

 

Annen informasjon 

(Sykefravær, oppfølging av utenlandske arbeidstakere, lærlingordning, HMS-indikatorer, 

pålegg fra Arbeidstilsynet og ivaretakelse av disse) 
Hva gjøres i prosjektet: 

I hvilken omfang gjøres dette: 

Hvilke SHA resultater har dette ført til: 

Hva gjøres for å forbedre og dele med andre: 

 


