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– H-verditall blir 
sjelden etterspurt 
Protan Entreprenør 
oppfordrer entreprenørene 
til å vektlegge HMS som 
et tildelingskriterie i 
utvelgelsen av takentre-
prenør.  
 
Ådne Homleid 
ah@bygg.no

TAK

– De store entreprenørene er flin-
ke til å fokusere på HMS i prosjek-
tene, men vi savner at det også 
blir vektlagt i tildelingsprosessen, 
sier direktør Ola Rolfstad i Protan 
Entreprenør. 

Han peker på at hovedentre-
prenørene blir målt på blant an-
net HMS i en del prosjekter og 
etterlyser at det samme skjer også 
på underentreprenørsiden. 

– Vi har fått innspill fra noen 
entreprenører som sier de ser på 
muligheten for å bruke HMS som 
et tildelingskriterie ved anbudsrun-
der, men foreløpig er det i veldig 
liten grad satt i system slik vi ser 
når hovedentreprenør velges, kon-
staterer Rolfstad

H-verdi
Protan Entreprenør måler H-verdi i 
selskapet, men Rolfstad sier det er 
liten tradisjon for denne type regi- 
strering i takbransjen, og begrun-
ner det blant annet med at taken-
treprenørenes H-verdittall sjelden 
blir etterspurt. 

– Vi startet målingen av H-verdi 
fordi vi ønsker å forbedre oss på 
dette området. Null skader med 
fravær er selvsagt målsettingen. 
Vi er ikke der i dag, men har fal-
lende H-verditall, og det er fordi 
vi jobber systematisk med HMS, 
sier Rolfstad.  

Krevende, men mulig
Han håper han en dag kan mel-
de at Protan Entreprenør har gått 
ett år uten skader med fravær, slik 
noen entreprenører har gjort. Han 
mener det er fullt mulig å klare, 
men erkjenner at det er en kre-
vende målsetting i et selskap som 
har cirka 400 medarbeidere som 
hver dag jobber på tak med den 
risikoen det innebærer.  

– Vi har økt fokuset på vårt 

HMS-arbeid og har blant annet 
satt inn ekstra ressurser slik at vi 
kan bygge en enda sterkere HMS-
kultur i organisasjonen. Vi har en 
nullvisjon og det skal vi klare, un-
derstreker Rolfstad. 

Favner bredt 
Protan Entreprenør sjefen erkjen-
ner at HMS-begrepet favner veldig 
bredt, men er klar på at selskapet 
skal levere innen både helse, miljø 
og sikkerhet. 

– God HMS er god orden og 
god struktur på arbeidet. God HMS 
betyr å gjøre tingene på en sikker 
måte og å unngå skader og syke-
fravær som fører til forsinkelser og 
tidspress i prosjektet, sier Rolfstad. 

Han trekker frem at Protan sine 
produkter er lette og derfor gunsti-
ge for arbeidernes helse i forhold 
til løfting og håndtering. 

– Med Protan sine produkter 
bruker vi ikke åpen flamme, som 
er et sikkerhetsaspekt. Protan si-
ne produkter gir også et lavt CO2-
avtrykk, blant annet ved at de in-
stalleres med elektrisitet fremfor 
gass. Protan Entreprenør imøte-
kommer også fossilfri byggeplass, 
opplyser Rolfstad.  

Fikk utmerkelse 
Protan Entreprenørs HMS-fokus 
ble nylig lagt merke til i prosjek-
tet Drøbaksbadet og rehabilitering 
av Frognhallen. Takentreprenørens 
Oslo-avdeling ble nemlig, av ho-
vedentreprenøren HENT, tildelt 
prisen «Månedens underentre-
prenør». 

– HMS vektlegges veldig sterkt 
når vi gjør disse kåringene. Vi ser 
blant annet på HMS-avvik og på 
hvor flinke de er til å holde en ryd-
dig byggeplass, forteller HMS-leder 
Henrik Dileng i HENT. 

Han mener det slår positivt ut 
å ha denne type utmerkelser i 
prosjektene. 

– Jeg mener absolutt dette har 
noe for seg. Underentreprenørene 
ser at vi følger med og at vi verd- 
setter godt HMS-arbeid, sier han. 

Håper det blir lagt merke til 
Ola Rolfstad synes det er hyggelig 
at Protan Entreprenørs Oslo-avde-
ling får anerkjennelse for HMS-inn-
stasen i prosjektet, og han synes 
det er positivt at de store entrepre-

nørene gjør tiltak som kan bidra til 
å løfte HMS-fokuset i prosjektene.

 – Jeg håper vårt HMS-arbeid 

blir lagt merke til slik at vi er i po-
sisjon når neste oppdrag kommer, 
avslutter han.  
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Protan Entreprenør
•  Er Norges største takentreprenør med avdelinger fra Tromsø i nord til 

Lindesnes i sør. 
•  Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark og har cirka 

360 ansatte. 
•  Protan Entreprenør har opplevd en enorm vekst de siste årene. I 2016 

økte omsetningen i entreprisevirksomheten fra 672 til 761 millioner 
kroner og veksten var omtrent like stor i 2015.

•  Protan Entreprenør opplever også rekordaktivitet i 2017.
•  Selskapet har en målsetting om å omsette for 800 millioner i 2018. 

Kilde: Protan

Illustrasjonsfoto: Protan. 

Protan Entreprenør vil 
konkurrere på HMS 

064-081 Tak/Glass/Fasade.indd   70 09.06.17   18.02


