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FORORD
Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges 
mest ulykkes utsatte bransjer. De siste årene  
har rundt 8  personer omkommet årlig og rundt  
8 000 personer fikk  skade relatert fravær.

Den første byggherreforskriften kom i 1995 og 
bygger på  europeisk rådsdirektiv, 92/57/EØF  
av 24. juni 1992, om innføring av minimums krav 
til sikkerhet og helse på midlert idige eller mobile 
arbeidsplasser.

Dagens byggherreforskrift (BHF) ble revidert i 
2010. Bygg herreforskriften har bl.a. sin egen 
 kommentarutgave, veileder fra Entreprenør-
foreningen - Bygg og Anlegg og det er utgitt  
en egen bok om hvordan den best skal ivaretas. 
Felles for alle publikasjonene er at det er lite 
utfyllende beskrivelser av byggherreforskriftens 
§17 «De prosjekterendes plikter». Rådgiver-
bransjen har derfor lite konkret å forholde seg 
til når det gjelder hvordan de prosjekterendes 
plikter skal forstås og utøves.

Målet med denne veiledningen er å gi råd til 
bransjen om hvordan de prosjekterende skal 
utøve sine plikter iht. byggherreforskriften og 
skape en  bedre forståelse og forutsigbarhet hos 
byggherrer og andre  oppdragsgivere. (Det ventes 
en ny, revidert  utgave av Byggherreforskriften 
ved utgangen av desember 2019).

Vi erkjenner at sikkerhet på bygge- og  anleggs-
plassene først og fremst  er  entrepre nørenes 
kjernekompe tanse. En viktig  utfordring for de 
 prosjekterende er å få til strekkelig entreprenør-
kompetanse inn i  prosjekteringen. Gjennom 
 revisjonsprosessen har det vært avholdt en rekke 
møter med de store entreprenørene for å få 
innspill mht.  utfordringer og problemstillinger.
 
Veiledningen er herved utvidet til å omfatte  
hele bygge- og  anleggssektoren og er blitt til  
som et  samarbeidsprosjekt mellom Rådgivende 
Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitekt bedriftene  
i Norge (AiN).

Arkitekter og rådgivere påtar seg ansvar i bygge-
saker som ansvarlig prosjekterende og SHA- 

koordinatorer. Begge foreninger ser det som 
viktig å utvikle medlemsbedriftenes kompetanse 
og evne til å bidra til bedre sikkerhet på bygge-
plassene. Det har derfor vært naturlig i fellesskap 
å utvikle en veiledning knyttet til Byggherre-
forskriftens kap. 3, § 17 om de prosjekterendes 
plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
 
Denne publikasjonen må anses/betraktes som  
en veiledning for medlemsbedriftene, men er 
ment som et felles verktøy for alle rådgivere  
og arkitekter som jobber med plan legging  
og prosjektering. Det er vår forventning at den 
vil kunne bidra til økt forståelse blant de pro-
sjekterende for hvordan pliktene som  på hviler 
dem gjennom Byggherreforskriften kan ivaretas 
og håndteres på en enhetlig måte. Veiledningen 
angir en metodikk for kartlegging av risiko, og 
hvordan viktige forhold knyttet til sikkerhet,  
helse og arbeidsmiljø kan ivaretas i typiske 
 prosjekteringsoppdrag.

Denne publikasjonen skal ases som en veiled-
ning for medlems bedriftene. Den reflekterer 
konsensus i de to foreningene om hvilke plikter 
de prosjekterende påtar seg, grensesnittet mot 
andre aktører og anbefalt metode.
 
Veiledningen er et bidrag fra RIF og Arkitekt-
bedriftene i Norge for å støtte opp under bygg-  
og anleggsnæringens «Samarbeid for Sikkerhet  
i bygg- og anlegg» (SfS BA), hvor de ulike 
partene har forpliktet seg til et samarbeid om en 
forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggs-
plasser til et tryggere arbeidssted.
 
Veiledningen, inkludert tre vedlegg, er til-
gjengelige i elektronisk format og kan lastes  
ned fra www.rif.no og www.arkitektbedriftene.no. 

For Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF 
Liv Kari Skudal Hansteen
Adm. dir. 
                     
For Arkitektbedriftene i Norge
Egil Skavang
Adm. dir.                                                                                                                                             
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INNLEDNING

1.1 Hensikt og omfang 
Byggherreforskriften (BHF) sitt formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og 
arbeids miljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge-  
eller anleggsarbeid.

Denne veiledningen skal bidra til at kravene i BHF kap. 3, § 17 «Den prosjekterendes plikter» tydeliggjøres, og at de forstås 
og håndteres på en enhetlig måte av de prosjekterende.

Veiledningen beskriver en anbefalt metodikk for å kartlegge farer og vurdere risiko slik at denne kan reduseres og behandles 
av de prosjekterende. Veiledningen gir videre konkrete anbefalinger om hvordan og til hvilke tidspunkt viktige forhold knyttet 
til ivaretakelse av SHA bør kartlegges, vurderes og følges opp i typiske prosjekteringsoppdrag.

Byggherrens eget ansvar i planleggingsfasen av prosjektene omtales ikke i veiledningen, selv om rammebetingelsene for  
de ulike aktørene i prosjektet ofte vil ha stor påvirkning på risikoforholdene i bygge- eller anleggsfasen. Dette kan f.eks. 
være rammebetingelser for entreprisestruktur og at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige 
 arbeidsoperasjonene.

I tillegg til å være prosjekterende, påtar mange rådgiverselskaper seg ulike roller iht. BHF på vegne av byggherren. Dette kan 
være roller som byggherrens representant (BR) eller koordinator (KP og/eller KU). Beskrivelse av hvordan disse rollene skal 
ivaretas, er ikke en del av veiledningen.

Denne utgaven dekker hele bygge- og anleggssektoren og erstatter tidligere utgave (lansert 14. mars 2017) som ble 
 utarbeidet spesielt for samferdselssektoren. Arkitektbedriftene har deltatt aktivt i utarbeidelsen og står som medforfatter 
sammen med RIF.

1.2 Målgruppe
Veiledningen er ment for alle rådgivere som jobber med planlegging og prosjektering. Den er utarbeidet med basis i erfaringer 
fra oppdrag for store og små byggherrer i bygge- og anleggssektoren.

1.3 Hvordan bruke veiledningen i prosjekter og virksomheter
Veiledningen er tenkt som et hjelpemiddel gjennom hele planleggings- og prosjekteringsprosessen. Den skal gi støtte til 
fagutøvelsen samt støtte til intern opplæring i rådgiverselskapene.

Veiledningen vil kunne brukes både som et selvstendig verktøy for rådgivere, men også som et utgangspunkt for etablering 
av gode virksomhetsrutiner for ivaretakelse av SHA i rådgivnings- eller prosjekteringsoppdrag. Som hjelpemiddel til etablering 
av rutiner i egen virksomhet, er det lagt inn et eksempel på en prosedyre for ivaretakelse av SHA i oppdrag. Denne finnes 
som nedlastbart vedlegg på www.rif.no. For å styrke fagutøvelsen i fremtidige prosjekter bør gode løsninger og beste praksis 
deles gjennom virksomhetenes styringssystemer for forbedringsarbeid.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte byggherrer har egne maler og retningslinjer for hvordan risikovurderinger etter 
 byggherreforskriften skal gjennomføres i prosjekteringsfasen.
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FORUTSETNINGER OG GRENSESNITT

Et viktig prinsipp som BHF bygger på, er at alle aktørene i et bygge- eller anleggsprosjekt skal ta ansvar for den risiko de 
bringer inn i prosjektet som følge av sine valg av løsninger.

Det er essensielt å sikre samhandling mellom de ulike aktørene for å sikre at informasjon om risikoforhold som blir avdekket 
og vurdert i tidlige faser, blir videreført og gjort kjent for andre aktører i kommende faser. Spesielt kritisk er overgangsfasen 
mellom prosjektering og utførelse, hvor byggherren må sørge for god og tilstrekkelig informasjon til det utførende ledd.

Figur 2-1 illustrerer viktige tema som må vurderes mht. SHA i ulike faser av et bygge- eller anleggsprosjekt. Listen over 
temaer er ikke uttømmende.

Vurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser

2

Figur 2-1: Eksempler på faktorer som vurderes i ulike faser av bygge- eller anleggsprosjekt

Veiledningen tar utgangspunkt i BHFs bestemmelser. En rådgiver må imidlertid alltid forholde seg til flere regelverk.  
SHA Ekspertgruppen har derfor valgt å inkludere og kommentere noen enkelttemaer som faller utenfor BHF, men som  
det vil være hensiktsmessig å vurdere i sammenheng med risikoforholdene knyttet til SHA.

Faser

Risiko

Byggherre

Risikovurdere og sikre overgang mellom faser og grensesnitt prosjekterende og utførende. 

 Prosjekterende

 Risikovurdere arkitektoniske og tekniske løsninger mht. utførelse. 
 
 Utførende
  
 Risikovurdere utførelseKonstruksjoner 
Veg- og sporlinjer
Arealbehov (rigg, anlegg, ferdig bygg)  
Grunnforhold
Installasjoner i grunnen
Logistikk (Trafikkavvikling - adkomst, osv) 
Omgivelser
Utbyggingsrekkefølge - framdrift 
Samtidig drift i utførelsesfasen
Entrepriseform

Ikke uttømmende

Arealbehov - utførelse
Adkomst, arbeidsplattform
Arbeidsvarsling - anleggsveger
Trasevalg - teknisk infrastruktur
Arkitektonisk og teknisk løsning
Konstruksjonens geometri
Stabilitet ved oppføring/riving
Lastbegrensning - utførelse
Materialvalg
Faseplaner - rekkefølge og tid

Ikke uttømmende

Valg av utstyr, produkter
Adkomst, arbeidsplattform
Arbeidsvarsling - anleggsveger
Bemanning - underentrepriser
Tid og rekkefølge, samtidig arbeid 
Språk

Ikke uttømmende

 Tidligfaseutredninger / planarbeid  Prosjektering  Bygging, drift og vedlikehold
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2.1 Avgrensning mot tredjeperson
Hensynet til tredjeperson (personer som ikke er involvert i bygge- eller anleggsarbeidene) faller utenfor BHF sitt virkeområde. 
Dette er fastslått i kommentarene til Byggherreforskriften. Hensynet til tredjeperson er ivaretatt i PBL § 28-2, som tiltaks havers 
ansvar. 

 PBL § 28-2. Sikringstiltak ved byggearbeid mv.
	 Bygge-	eller	rivingsarbeid,	graving,	sprenging	eller	fylling	kan	ikke	igangsettes	uten	at	de	ansvarlige	på	forhånd	har	truffet	
nødvendige	tiltak	for	å	sikre	mot	at	skade	kan	oppstå	på	person	eller	eiendom,	og	for	å	opprettholde	den	offentlige	trafikk.

For å ivareta sikkerheten til tredjeperson, vil det ofte være hensiktsmessig å inkludere tredjeperson i risikovurderingene etter 
BHF. Erfaringsmessig ønsker også byggherrene gjerne dette. Forholdet til tredjeperson er derfor inkludert i sjekklistene til 
denne veiledningen.

Det må likevel avklares med byggherren i hvert enkelt prosjekt om tredjeperson skal inkluderes i SHA-vurderingene.

2.2 Avgrensning mot alminnelig drift og vedlikehold av ferdige bygg- og anleggskonstruksjoner
Den prosjekterende skal etter BHF § 17 dokumentere de forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider slik at SHA 
kan ivaretas ved drift, vedlikehold, endring og riving. Med tanke på driftsfasen vil dette typisk innebære å sørge for lett og 
sikker adgang til tekniske bygg, tilgang til kummer, tilstrekkelig areal til snølagring, sikker adkomst for renhold, vedlikehold av 
innvendige arealer med store høyder, utvendige tak og fasader m.m.

Aktuelle arbeidsmiljøfaktorer mht. arbeidstakere blir ivaretatt av andre regler og forskrifter knyttet til AML, samt ulike forskrifter 
til PBL (herunder bl.a. søknad om Arbeidstilsynets samtykke). I tillegg kommer ønskede brukerbehov og tekniske bestemmelser 
gitt av oppdragsgiver. I forbindelse med søknad om Arbeidstilsynets samtykke, etter AML paragraf 18,9, vises til «Sjekkliste for 
krav til fysisk arbeidsmiljø» som kan lastes ned fra www.arbeidstilsynet.no.

2.3 Avgrensning mot brukere av bygg- og anleggskonstruksjoner
 
 Byggherreforskriften § 2. Virkeområde
	 Forskriften	gjelder	for	enhver	arbeidsplass	hvor	det	utføres	midlertidig	eller	skiftende	bygge-	eller	anleggsarbeid.
 
BHF gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. «Byggherre-
forskriften med kommentarer» drøfter hvilke typer arbeid forskriften omfatter, hva som menes med «midlertidig eller 
 skiftende» og hvilken geografisk utstrekning «arbeidsplassen» kan ha. Grensesnittene mht. hva som regnes som alminnelig 
drift og vedlikehold av bygg- og anleggskonstruksjoner kan likevel være uklart.

Ved rehabilitering eller vedlikehold av bygg- eller anleggskonstruksjoner som er i drift, må hensyn til brukerne av bygget eller 
anlegget (ansatte, kunder, pasienter, publikum) ivaretas og inkluderes i risikovurderingene. 

2.4 Avgrensning mot RAMS
Det er krav til oppfølging av RAMS i bl.a. jernbane- og sporveisprosjekter for å minimere risiko i driftsfasen og midlertidige 
driftsfaser. De to siste  bokstavene i begrepet RAMS står for vedlikeholdbarhet og sikkerhet, som begge er nært relatert til 
SHA. Som nevnt i kap. 2.2 ligger det implisitt i BHF § 17 at den prosjekterende skal ta hensyn til risikoforhold og midlertidige 
driftsfaser. I tillegg vil  midlertidige faser i anleggsperioden, der arbeid foregår tett inntil jernbane i drift, ha betydning både for 
RAMS og SHA. Det anbefales at det tidlig avtales et tydelig og logisk grensesnitt mellom SHA og RAMS i de prosjekter der 
dette er relevant.

2.5 Avgrensning mot ytre miljø
BHF omhandler ikke ytre miljø, og veiledningen inkluderer derfor ikke forhold knyttet direkte til ytre miljø i risikovurderingene 
som omtales. Ytre miljø ivaretas gjennom PBL, internkontrollforskriften og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.  
Det er imidlertid noen forhold som både har betydning for ytre miljø og SHA, f. eks. støy, støv, håndtering av farlig avfall, 
 forurenset grunn etc. Det anbefales derfor at det tidlig avtales et tydelig og logisk grensesnitt mellom SHA og ytre miljø  
i prosjekter der det er relevant.
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Foto: Oslo S skinnebytte. Øystein Grue - Bane NOR

2.6 Avgrensning mot plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven stiller krav om at bygge- eller rivingsarbeid, graving, sprenging eller fylling ikke kan igangsettes uten 
at de ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige sikringstiltak. De valgte sikringstiltakene vil i mange tilfeller være spesifikke 
tiltak for å håndtere identifisert risiko etter BHF.  

Ansvarlig foretak for prosjektering har et selvstendig ansvar for koordinering av sine grensesnitt mot andre ansvarlige foretak.

Ansvarlig søker i et søknadspliktig tiltak for et byggeprosjekt har ansvar for å påse at nødvendige sikringstiltak blir prosjektert 
og utført. Dette innebærer at tiltaket belegges fullt ut med ansvar for prosjektering og utførelse, og at ingen ansvarlige foretak 
har  unntatt seg ansvar for prosjektering eller utførelse av sikringstiltak.

Dette er særlig omtalt i:
• PBL  § 28-2.Sikringstiltak ved byggearbeid mv.
• SAK10 § 12-2. Ansvarlig søkers ansvar, bokstav f
• SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterendes ansvar, bokstav d og e

2.7 Grensesnitt mot øvrig lovverk
Avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet, kan risikovurderinger iht. BHF med fordel ses i sammenheng  
med  risikovurderinger som må gjøres iht. annet lovverk for å forebygge evt. ulykker. Dette kan for eksempel være:
• Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) iht. PBL. § 4-3 og § 3-1
• Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (Beredskapsforskriften)
• Forskrift om håndtering av farlig stoff
• Tunnelsikkerhetsforskriften
• Veisikkerhetsforskriften
• Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
• Arbeidsmiljøvurderinger ihht Arbeidstilsynets samtykke i følge AML §18-9. Ref sjekklisten  

«Krav til fysisk arbeidsmiljø» fra Arbeidstilsynet
• Arbeidsplassforskriften
• Forskrift om utførelse av arbeid

Se kap. 9 for referanser.
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ROLLER OG ANSVAR 

De fleste pliktene i BHF retter seg mot byggherren og roller i byggherrens organisasjon. I tillegg kommer plikter som skal 
ivaretas av de prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

Det er viktig at alle aktørene er sine roller bevisst, og at de kjenner til hverandres plikter. Roller i BHF som har tydelige 
 grensesnitt mot de prosjekterendes plikter nevnes i det følgende.

3.1 Byggherren
Byggherren har det overordnede ansvaret for ivaretakelse av SHA i sitt bygge- eller anleggsprosjekt. Iht. BHF §5 skal 
 byggherren sørge for at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller 
anleggs arbeid, hvilket innebærer at BHF gjelder fra de tidligste planfaser.

Plan- og byggningsloven legger også føringer for hva som skal vurderes i tidligfaser av prosjekter. PBLs rollebetegnelser 
«forslagsstiller» i plandelen og «tiltakshaver» i byggesaksdelen er her å betrakte som byggherre.

Byggherren kan velge å engasjere ekstern part til å utføre konkrete plikter på byggherrens vegne. Dette gjelder rollene; 
 byggherrens representant, koordinator for prosjekteringsfasen og koordinator for utførelsesfasen. Disse rollene tilhører 
 byggherrens organisasjon og er beskrevet nedenfor.

Byggherren har plikt til å sørge for nødvendig dialog og samhandling mellom byggherre, prosjekterende og utførende iht. BHF § 5.
Byggherren må legge til rette og sørge for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksom-
hetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, 
varighet og hvordan prosjektet organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne 
løsninger på vanskelige risikoforhold og lære av hverandre.

Byggherrens representant (BHR)
BHF konkretiserer ikke hvilke plikter som påligger BR. Dette må avklares i hvert enkelt prosjekt. I følge vanlig praksis i   bygge- 
og anleggsprosjekter vil BR normalt følge opp KP og KU og evt. utføre andre praktiske oppgaver gitt i kap. 2 i BHF, for 
eksempel innsendelse av forhåndsmelding o.l.

Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
KP skal koordinere prosjekteringen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt. Det er derfor viktig at de prosjekterende har god 
dialog med KP. Koordineringen i prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende tar hensyn til hverandres planer og  
valg av løsninger av arkitektonisk eller teknisk art, og at disse sett i sammenheng ivaretar hensynet til arbeidstakernes SHA 
på bygge- eller anleggsplassen.

Det er byggherren og de prosjekterende som har ansvar for å gjennomføre risikovurderinger. KP har ingen selvstendig  
plikt til å risikovurdere. KP kan imidlertid avtale spesielt å fasilitere tverrfaglige risikovurderinger uten at KP går utenfor sitt 
ansvarsområde.

På bakgrunn av identifisert risiko med tilhørende spesifikke tiltak fra byggherren og de prosjekterende, skal KP sørge for  
at byggherrens SHA-plan utarbeides.

Koordinator for utførelsesfasen (KU)
KU skal koordinere utførelsesfasen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt. Dette omfatter blant annet å følge opp de   
risiko forhold med tilhørende risikoreduserende tiltak som er blitt identifisert i prosjekteringsfasen.

3
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3.2 De prosjekterende

 Byggherreforskriften §17 Generelle plikter
  Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge-	eller	anleggsplassen.	Hensynet	til	sikkerhet,	helse	og	arbeidsmiljø	skal	ivaretas	gjennom	valg	av	arkitektoniske	eller	
tekniske	løsninger.	De	forhold	som	kan	ha	betydning	for	fremtidige	arbeider	skal	dokumenteres,	jf.	§	12.

  
Dersom	det	kan	oppstå	risikoforhold	som	krever	spesifikke	tiltak,	jf.	forskriften	§	8	første	ledd	bokstav	c,	skal	dette	
beskrives	og	meddeles	byggherren.

«Prosjekterende» omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som evt. planlegger eller prosjekterer, f.eks. de som 
detaljprosjekterer hos entreprenøren eller byggherre som utfører prosjektering selv. I hht definisjon i BHFs paragraf 4 er 
 prosjekterende enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller 
deler av bygget eller anlegget som skal oppføres.

Den som prosjekterer skal i størst mulig grad foreta arkitektoniske eller tekniske valg som ikke medfører fare for de som 
skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen. Risikoforhold som ikke prosjekteres bort må beskrives og eventuelle spesifikke 
(risikoreduserende) tiltak kan foreslås. 

BHF stiller ikke krav til at et hvert risikoforhold må elimineres, men at det gjøres tiltak som bidrar til at risikoen gjennom 
egnede tiltak kommer ned på et akseptabelt og forsvarlig nivå. SHA-Ekspertgruppen anbefaler de prosjekterende  
å bruke «ALARP-prinsippet» (As Low As Reasonably Possible) som utgangspunkt for prosjektering av sikre løsninger.  
De prosjekterendes plikt er å prosjektere sikre og byggbare løsninger som medfører så lav helse og/eller ulykkesrisiko  
som praktisk mulig for de som skal utføre bygge- eller anleggsarbeidene. Prinsippet innebærer at identifiserte tiltak skal 
implementeres, med mindre det er urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte.

En prosjekterende som lar deler av sitt oppdrag prosjekteres av andre, har overordnet ansvar for at denne prosjekteringen 
oppfyller kravene i BHF. Dersom flere prosjekterende leverer til samme prosjekt, er hver og en ansvarlig innenfor rammen av 
sine oppdrag.

De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering og som vil kreve spesifikke tiltak i utførelsesfasen, skal 
innarbeides i tilbudsgrunnlaget jf. BHF § 6. Det viktigste med bestemmelsen er å orientere de utførende om risikoforhold og 
hvilke spesifikke tiltak de plikter å ivareta slik at risikoen blir akseptabel. Selve tilbudsgrunnlaget er byggherrens ansvar, men 
oppdrag ifm. utarbeidelse av hele eller deler av dette, kan være gitt til rådgiver.

3.3 Arbeidsgiveren og enmannsbedriften
Arbeidsgivere og enmannsbedrifter er også ansvarlig for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen 
blir ivaretatt på en forsvarlig måte jf. BHF §§ 18 og 19. I et bygge- og anleggsprosjekt vil arbeidsgiver og enmannsbedrifter 
vanligvis være utførende entreprenør.

For rådgivere og prosjekterende som utfører risikovurderinger, er det viktig å merke seg følgende:
• Alle arbeidsgivere plikter å planlegge arbeidets utførelse og foreta løpende risikovurderinger av identifiserte og eventuelle 

nye risikoområder i byggherrens SHA-plan. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid og for å vurdere 
risikoen som følger av egne valg, ref. IKF

• Dersom utførende avdekker farer som er spesielle for det aktuelle prosjektet og som ikke er risikovurdert og heller ikke 
beskrevet i SHA-planen, skal byggherren informeres om dette slik at planen blir oppdatert

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter kan med andre ord ikke ta for gitt at byggherren og de prosjekterende har vurdert alle 
aktuelle risikoforhold som gjelder arbeidsgivers valg av utstyr eller utførelsesmetoder.

3.4 De prosjekterendes rolle i ulike entreprisemodeller
Med entrepriseform menes hvordan ansvaret for de ulike stadiene i et bygge- eller anleggsprosjekt er organisert kontrakts-
rettslig. Ikke alle entrepriseformer er helt klart definert, og avvik fra standarder kan avtales i hver enkelt kontraktstilfelle.  
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Entrepriseformene blir tradisjonelt delt inn i to hovedformer:
• Utførelsesentreprise
• Totalentreprise

Den sentrale forskjellen mellom de to entrepriseformene ligger i hvor ansvaret for prosjekteringen er plassert.

I utførelsesentreprise er det byggherren som står for hele eller det vesentligste av prosjekteringen. Byggherren kan utføre 
prosjekteringen selv eller inngå kontrakter med arkitekter og rådgivere som utformer, beskriver og prosjekterer bygget eller 
anlegget. Entreprenøren skal utføre de arbeider som er beskrevet. Typiske utførelsesentrepriser er:

• Hovedentreprise
• Generalentreprise

I totalentreprise påtar entreprenøren seg både å utføre prosjekteringen og utførelsen av det som kontrakten omfatter. 

Skillet mellom de to hovedformene for entreprisekontrakter går med andre ord på hvem som har hovedansvaret for å tegne, 
beregne og beskrive det arbeidet som skal utføres. Ligger hovedansvaret hos byggherren, er det en utførelsesentreprise. 
Ligger det hos entreprenøren, er det en totalentreprise. Dette er samtidig ikke til hinder for at byggherren kan prosjektere 
deler av ytelsen i en totalentreprise, eller at entreprenøren prosjekterer deler av ytelsen i en utførelsesentreprise. Dette er   
også regulert i de aktuelle standardene for henholdsvis utførelses- og totalentrepriser.

I samme bygge- eller anleggsprosjekt kan det være flere totalentrepriser/ utførelsesentrepriser, eller det er noen total-
entrepriser og noen utførelsesentrepriser. Dette avhenger av det andre hovedskillet, som dreier seg om hvor mange 
 kontraktsparter byggherren har i prosjektet, det vil si om bygge- eller anleggsarbeidet er organisert som en generalentreprise 
eller som sidestilte delentrepriser.

Av nyere entreprisemodeller nevnes samspillsentreprise/partnering og offentlig privat samarbeid (OPS).  

Det er viktig å være oppmerksom på at prosjekterendes plikter etter BHF §17 gjelder uavhengig av entreprisemodell.  
Omfang og detaljnivå for å følge opp SHA må tilpasses i forhold til rammen av oppdraget. 

Uansett fase og uavhengig av entrepriseform, skal de prosjekterende risikovurdere sine løsninger. Ettersom ansvars-
forholdene er ulikt fordelt i de ulike entreprisemodellene, vil de prosjekterende imidlertid ha ulike avtaleparter å forholde seg 
til. I en totalentreprise hvor de prosjekterende har fått oppdraget av entreprenør, må risikoforholdene som krever spesifikke 
tiltak, beskrives og meddeles byggherren via oppdragsgiver. Dette bør avtales skriftlig med oppdragsgiver tidlig i prosjektet. 
Det er viktig med god bevissthet rundt det å ha ryddige kommunikasjonslinjer i prosjektet.
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PROSJEKTFASER

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken prosjektfase man befinner seg i når man skal avgjøre hvilke arkitektoniske og 
tekniske valg som er relevante når det gjelder oppfølging av SHA. Det er viktig å merke seg at det benyttes ulike begreper for 
prosjektfaser i ulike sektorer.

Figur 4-1 viser prosjektfasene til til noen større byggherrer sammenstilt med de offentlige planfasene etter PBL.  
Her fremgår hvilke prosjektfaser som normalt faller innunder henholdsvis tidligfase og detaljfase.

4

Tidligfase Detaljfase

Plannivåer	i	offentlig-
planprosess

Bane 
NORs
UPB- 
prosess

UTREDNING PLANLEGGING BYGGING
Drift og vedlikehold inngår 
ikke i UPB-prosessen.
Prosjektet er da overlevert 
til baneeier. 

Bane 
NOR-
faser

NTP
Strategiske 
 utredninger

Evt. 
KVU

Utredning Teknisk 
 hovedplan

Teknisk 
detaljplan

Teknisk 
Byggeplan

Produksjon og
overlevering

SVVs
prosess

SVVs
faser

PLANLEGGE  
VEGPROSJEKTER 

ETTER PBL

GJENNOMFØRE 
 UTBYGGINGSPROSJEKTER

DRIFTE 
VEG-
NETTET

GJENNOM-
FØRE
 VEDLIKEHOLD

Konsept valg- 
 utredning

Kommune-
(del)plan

Regulerings-
plan

Grunn-
erverv

Prosjektere Bygge Drifte Vedlike holde

Nye Veiers  
verdikjede

GJENNOMFØRING- OG 
 KONTRAKTSSTRATEGI

PLANLEGGING

Ulike valg av løp for gjennom-
føring av planleggingsfasen. 

Foretrukket løp: Planarbeid 
iht. PBL (Kommunedelplan og 
reguleringsplan) gjennomføres i 
samarbeid med en entreprenør 
som er anskaffet tidlig i denne 
fasen.

UTBYGGING DRIFT OG 
 VEDLIKEHOLD

Byggeplan utføres i regi av 
Nye Veiers  entreprenør.

Regional-
plan

Kommune- 
(del)plan

Regulerings-
plan

Byggesak

Figur 4-1: Oversikt over ulike prosjektfaser med indikering av tidligfase og detaljfase for rådgivere

Statsbygg UTREDE

Fremskaffe tilstrekkelig 
 grunnlag for å velge 
riktig konsept

UTVIKLE

Rom- og funksjons-
program; sikre 
 arealeffektiv og kost-
nadsmessig gunstig 
løsning

PLANLEGGE

Prosjektering; skisse-
prosjekt og forprosjekt. 
Evt. kontrahering av 
totalentreprenør

UTBYGGE

Detalj prosjektering  
og oppføring

DRIFT OG  
VEDLIKEHOLD

FDV dokumentasjon, 
vedlikehold og drift
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I samferdselsprosjekter vil man normalt kreve større grad av detaljering i tidligfase enn i byggeprosjekter. Dette fordi man  
har behov for å detaljere løsninger tidligere for å få avsatt nødvendige arealer til tiltaket gjennom offentlige planprosesser. 

Ved prosjektering av bygg vil i stor grad arkitektonisk utforming foregå i tidlig fase, mens bygningsteknisk utforming og 
 tekniske installasjoner prosjekteres i detaljfasen. 

Det vil variere i ulike kommuner og kompleksiteten i planarbeidet hvor detaljert prosjekteringen må være for å kunne være 
underlag for godkjenning av reguleringsplan.
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OPPFØLGING AV SHA I PROSJEKTERINGEN

Helhetlig risikostyring er et sentralt element i BHF. Risikostyringen omfatter hele bygge- eller anleggsprosjektet fra planlegging 
og prosjektering til utførelse, drift og vedlikehold samt når bygget/anlegget skal rives eller bygges om. Det vil med andre ord 
si at det allerede fra prosjektutviklingsstadiet skal jobbes med å redusere fare for helseskader og ulykker for arbeidstakerne 
som skal utføre arbeidene.

5.1 Strategi for risikoreduksjon – prosjektering for å redusere risiko
Byggherreforskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas 
hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og 
utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. 

Den prosjekterende har plikt til å prosjektere bort farer i størst mulig grad, innenfor rimelighetens grenser, og det skal 
 dokumenteres hvilke farer som er prosjektert bort. 

De valgte/prosjekterte løsninger kan føre til at det må utføres arbeid på bygge- eller anleggsplassen som medfører fare for liv 
og helse for arbeidstakerne. Den prosjekterende plikter å beskrive risikoforhold og evt. foreslå spesifikke tiltak og meddele 
disse til byggherren. 

Tiltak bør ha følgende prioritering:
1. Fjerne farer ved å gjøre om på valg eller løsninger.
2. Redusere risikoen ved å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, dvs ved å sette inn forebyggende 

tiltak som f.eks. å minimere behov for arbeid i høyden og tunge løft, opplæring, avsperringer osv.
3. Redusere risikoen ved å iverksette tiltak som reduserer konsekvensen hvis hendelsen allikevel inntreffer, dvs. innføre  

 konsekvensreduserende tiltak som f.eks. bruk av personlig verneutstyr.

Generelt skal forebyggende, sannsynlighetsreduserende tiltak velges fremfor konsekvensreduserende tiltak.

Byggherren har plikt til å koordinere de prosjekterende (hvis flere), enten selv eller ved å peke ut en koordinator for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen (KP). Husk alltid å avklare med byggherre hvem som er KP for prosjektet.

De følgende kapitler har fokus på prosjektspesifikk risiko knyttet til de prosjekterte løsningene. Vurdering av risiko knyttet til 
gjennomføring av standard bygge- og anleggsaktiviteter følger av arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften, og retter  
seg mot enhver arbeidsgiver. Således fratar ikke BHF arbeidsgiver/entreprenør ansvaret for å gjøre selvstendige vurderinger 
for eget arbeid. Det er en forutsetning at generell og gjentakende risiko er håndtert gjennom internkontrollsystemet til 
 entreprenøren, og at denne har tilstrekkelige og nødvendige rutiner/prosedyrer/instrukser for utførelse av eget arbeid.

5.2 Planlegging av SHA-aktiviteter og -leveranser i et prosjekteringsoppdrag
Det anbefales at den prosjekterende i startfasen av sitt oppdrag lager en aktivitetsplan for sine SHA-aktiviteter og  -leveranser. 
Aktivitetsplanen bør omhandle når en har planlagt å gjennomføre fareidentifikasjon(er), gjennomføre risikovurdering av 
farer som ikke har latt seg prosjektere bort, samt når en skal levere restrisikorapport(er). Aktivitene må inngå i oppdragets 
 fremdriftsplan.

Innhold og utforming av prosjekteringsoppdragets aktivitetsplan vil være avhengig av hvilken prosjektfase man er i, samt 
oppdragets kompleksitet og omfang.

I større oppdrag kan det være naturlig å gjennomføre både fagvise og tverrfaglige fareidentifikasjoner og risikovurderinger. 
Det kan også være naturlig å gjennomføre entreprisevise fareidentifikasjoner og risikovurderinger samt egne fareidentifika -
sjoner og risikovurderinger for fremtidige  arbeider (drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget). 

I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre fareidentifikasjon og risikovurderinger for ulike beslutningspunkter for viktige valg 
som gjøres.  Fareidentifikasjon og risikovurderinger må også utføres ved vesentlige endringer i prosjekteringsgrunnlaget. 

På den måten kan man dokumentere status for risikoforholdene ved endt prosjektering. 

5
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Figur 5-1: Skjematisk framstilling av SHA-aktiviteter og leveranser i et prosjekteringsoppdrag

5.3	 Kartlegging	av	farer	–	fareidentifikasjon
Så langt det er mulig, skal den prosjekterende foreta arkitektoniske eller tekniske valg som ikke medfører fare for de som skal 
jobbe på bygge- eller anleggsplassen, for de som skal drifte og vedlikeholde det fremtidige bygget eller anlegget, eller for de 
som skal rive eller endre bygget/anlegget. De prosjekterendes ansvar i den helhetlige risikostyringen i prosjektet, består i å 
identifisere de faremomenter de selv bringer inn i prosjektet som følge av sine valg av løsninger, samt å vurdere den risiko det 
medfører. På bakgrunn av kartlagt risiko, skal den prosjekterende ta valg som minimerer og/eller eliminerer denne risikoen. 
For å kunne dokumentere dette, er det hensikts messig å gjennomføre egne gjennomganger av prosjektert løsning med fokus 
på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosessen for dette omtales i det videre som «fareidentifikasjon». 

Påvirkningsmulighetene på arkitektoniske og tekniske løsninger er størst i tidlige faser av prosjekter, f.eks. ved at arealet  
som fastsettes i offentlige arealplaner vil begrense de valg som kan tas i detaljfasen. Det er derfor viktig at fareidentifikasjons-
prosessen planlegges og initieres på et tidlig stadium i planleggingen og prosjekteringen slik at prosjekteringstiltak som 
optimaliserer løsningen kan bli implementert.

Oppfølging av risikoregister

SHA-aktiviteter

Leveranse/dokumentasjon

SHA-risikoregister

Oppstart Avslutning

Utarbeide plan for 
SHA-aktiviteter og 
-leveranser 
 (avklare krav,  
 prosess, 
 forutsetninger, 
 roller og mål)

Tverrfaglig(e) 
risiko- 
gjennomgang(er)

 Implementere 
 restrisiko i 
3D-prosjekterings-
verktøy (BIM)Fareidentifikasjon for utførelse og 

drift (hjelpemiddel: sjekkliste)

Minimumsaktivitet og leveranser  
i enkle/små prosjekteringsopplag

SHA som tema 
ved vurdering 
av gjennom-
førbarhet 

Prosjekterings-
oppdrag

Restrisikorapport* SHA i BIM

Evt. beskrivelse av 
SHA-relaterte leve-
ranser i prosjektet

Fargeforklaring:

* Se kapittel 5.5 for videre behandling av restrisikorapport

Den prosjekterende har ansvar for at SHA blir ivaretatt i prosjekteringen. Ved behov kan det defineres en dedikert SHA- 
rådgiver i oppdraget som kan bistå de prosjekterende i prosessen og bidra med egne erfaringer. De enkelte prosjekterende 
fag må bidra med sin kompetanse ved f.eks. identifisering av farer i valgte løsninger. 

SHA-rådgivers oppgaver
I større oppdrag vil det være naturlig at SHA-rådgiver i tillegg til risikovurderingsprosessen følger opp:
• Spesielle SHA-krav fra oppdragsgiver
• SHA i BIM-leveranse som gjennomgående aktivitet (hvis aktuelt) 
• SHA-spesifikke tiltak beskrives i konkurransegrunnlaget (hvis akuelt)

Prosjekteringsoppdragets og/eller prosjektets kompleksitet og omfang er svært varierende, fra enfaglige korte oppdrag  
med få involverte, til store tverrfaglige oppdrag med mange fag/disipliner, faser, mange grensesnitt m.fl. Figur 5-1 viser en 
skjematisk framstilling av ulike SHA-aktiviteter og -leveranser i et prosjekteringsoppdrag. Innhold og  omfang av aktiviteter, 
leveranser og dokumentasjon utvikler seg igjennom prosjektet og bygger på tidligere informasjon. Det anbefales at planlagte 
SHA-aktiviteter og -leveranser legges inn i prosjektets fremdriftsplan og leveranseplan.  
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100 %

0 %

Påvirkningsmulighet

Utredningsfase Prosjektering Byggfasen Overlevering/drift

Kostnader

Figur 5-2: Påvirkningsmulighet versus kostnader (ref. 45001)

Hensynet til SHA gjennom valg av løsninger i detaljfasen er i stor grad knyttet til byggbarheten av de prosjekterte løsningene. 
I tillegg vil materialvalg og forhold knyttet til SHA i drifts- og vedlikeholdsfasen være viktig i detaljfasen.

Fareidentifikasjon må normalt gjennomføres flere ganger underveis i et oppdrag, og kan benyttes som hjelpemiddel i 
 prosjekteringsmøter og andre særmøter. Oppfyllelse av kravene i BHF vil således være en integrert del av prosjekterings-
arbeidet.

Det anbefales at det gjennomføres fareidentifikasjon både tidlig og sent i planleggingen eller prosjekteringen i den fasen 
prosjektet er i. Dette for å kunne følge opp identifiserte farer etter hvert som løsninger utvikler seg og på den måten enten 
prosjektere bort farer eller foreslå tiltak for å redusere risikoen, se figur 5-3.

Figur 5-3: Gjentakende prosess for fareidentifikasjon

I sjekklisten for fareidentifikasjon i vedlegg 1 kan man dokumentere både farer man har prosjektert bort og farer som ikke lar 
seg  prosjektere bort. Identifiserte farer som ikke lar seg prosjektere bort overføres til risikoregister for videre oppfølging, se 
kapittel 5.4.

5.4 Risikovurdering og risikoregister
Formålet med risikovurderingen av farlige forhold som fremkommer av fareidentifikasjonen er å kunne beskrive risiko-
forholdene for eventuelt å finne frem til hvilke spesifikke tiltak som er nødvendig for å oppnå akseptabel risiko for de som  
skal utføre arbeidene i utførelsesfasen samt i drift og vedlikehold.

Kommunisere restrisiko  
til byggherre

Overføre fare til  
risikoregisterProsjektere

Optimalisere løsning /  
prosjektere bort fare  
eller redusere risiko

Fareidentifikasjon

Prosessen gjentas normalt flere 
ganger underveis i prosjekteringen
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Risikovurderingen skal dokumenteres i risikoregisteret. Det er utarbeidet to utgaver av risikoregisteret i denne veiledningen. 
Hvilket risikoregister som skal benyttes bestemmes av krav i prosjektet. Risikoregisteret skal oppdateres underveis i plan-
leggings- og prosjekteringsprosessen. 

Risikoregisteret kan danne grunnlaget for restrisikorapporten, se kapittel 5.5.

5.5 Den prosjekterendes leveranse til byggherren
Risikoforhold som ikke er prosjektert bort, såkalt restrisiko, skal sammen med eventuelle forslag til spesifikke tiltak beskrives 
og formidles til byggherren. Det anbefales at dette gjøres i en restrisikorapport (ref. vedlegg 2- mal for restrisikorapport).

En virksomhet som i et prosjekt har flere prosjekterende fag bør levere en felles restrisikorapport. Det anbefales at 
 rest risikorapporten også dokumenterer de valg som er tatt for å eliminere farer og/eller redusere risiko i prosjekterte  
løsninger samt angir forslag til risikoreduserende tiltak der dette er naturlig.

Restrisikorapporten vil, sammen med tilsvarende dokumentasjon fra eventuelle andre prosjekterende parter i prosjektet, 
danne grunnlag for byggherrens helhetlige risikovurdering for bygge- eller anleggsprosjektet. Resultatet av byggherrens 
 risikovurdering skal implementeres i byggherrens SHA-plan. Denne risikovurderings-prosessen er videre beskrevet i kap. 5.7. 

Det er ofte behov for feltundersøkelser under planlegging og prosjektering. I slike tilfeller er det også viktig at 
 prosjekteringsunderlaget for disse aktivitetene kartlegges for farer (f.eks. nærhet til høyspent, ferdsel i områder med dårlige 
grunn forhold, osv.).

5.6 Konkurransegrunnlaget
Risikoforhold som er avdekket under planlegging og prosjektering skal innarbeides i konkurransegrunnlaget. I utførelses-
entrepriser anbefales det at spesifikke tiltak beskrives i prisbærende poster i beskrivelsen. Ved totalentrepriser bør det 
 spesifiseres ytelser mht. SHA-risikovurderinger og tiltak i detaljprosjektering og utførelse.

Avhengig av byggherrens bestilling til konkurransegrunnlaget kan det også være hensiktsmessig å illustrere de spesifikke 
 tiltakene i eventuelt tekniske tegninger, enten i form av merknader til de enkelte tegningene eller i form av geometri i rigg-
planer, faseplaner og andre tegninger som tar for seg anleggstekniske forhold. Dersom det er bestilt samhandlingsmodeller 
er det fordelaktig at spesifikke (risikoreduserende) tiltak også vises i disse.

5.7 Byggherrens helhetlige risikovurdering
Byggherreforskriften stiller krav til at byggherrens SHA-plan kan bygge på risikovurderinger.

Byggherrenes helhetlige risikovurdering kan bygge på prinsippene i NS 5814:2008; Krav til risikovurderinger.  Standarden 
beskriver prosessen rundt risikovurderinger, som innebærer planlegging, gjennomføring av risikoanalyse og risikoevaluering, 
herunder vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Det er byggherre som setter rammene for sin risikovurdering, og det er 
ingen absolutte krav til å vurdere sannsynlighet og konsekvens.

De prosjekterende virksomheters restrisikorapport er innspill til byggherrens helhetlige risikovurdering. Der byggherren kjøper 
prosjekteringstjenester fra forskjellige leverandører, er det naturlig at byggherren KP fasiliterer tverrfaglige risikovurderinger 
med alle prosjekterende virksomheter. I tilfeller hvor byggherren kjøper alle prosjekteringstjenester fra en leverandør, for 
eksempel et rådgiverselskap eller en totalentreprenør vil det være naturlig at disse gjennomfører tverrfaglige risikovurderinger. 
KP må da inviteres til å delta.

Der entreprisemodellene/ organiseringen åpner opp for at entreprenører og/eller byggherrens SHA-koordinator i utførelses-
fasen (KU) kan involveres på et tidlig tidspunkt i prosjektet, kan det være hensiktsmessig å involvere dem i risikovurderinger  
i planleggings- og prosjekteringsfasen for å kunne nyttiggjøre seg deres kunnskap og erfaring.

Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig, enten i form av en rapport eller elektronisk lagret informasjon slik at arbeidet  
er sporbart og lett tilgjengelig ved eventuelle endringer i prosjekteringsgrunnlaget. I byggherrens risikovurdering for bygge- 
og anleggsfasen, vil en ha fokus på prosjektspesifikk risiko med forslag til tiltak. Generell risiko, dvs. gjentagende og allment 
kjent risiko for arbeid som skal utføres og som ikke er vesentlig påvirket av forhold i det enkelte prosjekt, forutsettes ivaretatt  
i entreprenørenes HMS-styringssystem og medtas normalt ikke i byggherrens risikovurdering.
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Spesifikke tiltak fra byggherrens helhetlige risikovurdering skal følges opp gjennom byggherrens SHA-plan, for eksempel ved 
at risikovurderingen er et vedlegg til SHA-planen eller implementeres i SHA-planen. 

Figur 5-4 illustrerer byggherrens underlag til sin SHA-plan fra ulike prosjekterende virksomheter.

Restrisiko fra  
prosjekterende

Byggherrens  
SHA-plan

Restrisiko fra  
prosjekterende

Restrisiko fra  
prosjekterende

Restrisiko fra  
prosjekterende

Byggherrens  
risikovurdering

Figur 5-4: Byggherrens risikovurdering under prosjektering og underlag til denne

Utførende virksomheter skal videre implementere relevante deler av byggherrens SHA-plan i sitt system for internkontroll.
Implementeringen skal gjøres på en slik måte at man i internkontrollsystemet skal kunne finne igjen de relevante delene fra
SHA-planen. Enkelte entreprenører har som rutine å utarbeide en prosjektspesifikk HMS-plan.

Foto: Skinnesveis. Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen.  Øystein Grue - Bane NOR
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6 FALLGRUVER

Erfaringsmessig er det flere fallgruver for oppfølging av SHA i prosjekteringsfasen. Noen av disse er konkretisert i tabellen gitt under.

Tema Fallgruver 

Prosjektert løsning – Generelt For lite fokus på byggbarheten av løsningene – "industrialisering" 
av byggemetode framfor nytekning knyttet til sikrere løsninger.

Prosjektert løsning – Forutsetninger og avhengigheter Forutsetninger gjort i beregninger kommuniseres ikke til 
byggeplass. Fare for feil løft mhp bruk av åk, vinkel på 
løfte stropper, væravhengigheter etc. Rekkefølgen på kritiske 
arbeidsoperasjoner ved f.eks riving/demontering ivaretas ikke.

Prosjektert løsning – Plassering og lokasjon Det gjøres ikke tilstrekkelige eller nødvendige geotekniske 
undersøkelser/geologiske undersøkelser av grunnforhold. 
Eksisterende infrastruktur, tunneler, kulverter ivaretas ikke 
tidlig nok i prosjekteringen.

Prosjektert løsning – Bygging inntil eksisterende 
 konstruksjoner og bygg

Geografisk plassering vurderes ikke tilstrekkelig i forhold til 
fare for eksisterende bygg/bygninger/konstruksjoner  
(f.eks undergraving, rystelser, vibrasjoner).

Prosjektert løsning – Konstruksjoner inntil fjellskjæringer  
og spuntvegger

Tilgjengelig plass for stag, spuntvegger og forsterkninger 
som bygger plass. inkluderes ikke i modell/tegninger. Økt 
risiko ved å stå i svært trange plasser/tilstrekkelig plass. 

Prosjektert løsning – Støp ved ensidig forskaling Mangelfull prosjektering knyttet til konstruksjoner man fester 
seg inn i – disse må være dimensjonert for de lastene som 
oppstår.

Prosjektert løsning – Utveksling av hulldekker ved  
bruk av vugger

Fare knyttet til montering pga åpninger i dekket når ele-
mentene legges på hver side før vuggen legges og det siste 
elementet plasseres. Byggbarheten av denne løsningen 
vurderes ikke tilstrekkelig.

Prosjektert løsning – Tilstrekkelig dimensjonering  
av  konstruksjoner for midlertidige laster

Risiko knyttet til sikring av utsparinger, stabilitet til 
 konstruksjoner og kjøring med trucker på DT elementer, 
vurderes ikke. 

Prosjektert løsning – Skjæring og kapping av stål  
på  byggeplass

Typisk er at man ikke har satt tilstrekkelig toleranser. 
 Fundamenter havner for høyt og søyler må kappes på 
 plassen.  Dette bør unngås. Hvis det prosjekteres med 
 toleranser som sannsynliggjør at man må tilpasse elementer, 
så er det en restrisko som må håndteres. 

Fremdrift Fremdriftsplanen for utførelse er ikke detaljert nok til å 
 vurdere risiko ved samtidighet. De prosjekterende har ikke 
nok innsyn i mulig metodevalg og/eller behovet for flek  si-
bilitet i planen knyttet til utførelsen.

Tegningsleveranser Tegningsleveransene er ikke omforent – påvirker risiko for 
at arbeid kan pågå på flere områder samtidig på en sikker 
måte (vanskelig koordinering).

Kartlegging av farer Samtidighet for aktiviteter identifiseres ikke slik at risiko for 
sammenfallende aktiviteter og mulig påvirkning av fremdrift 
blir ikke identifisert.

Kartlegging av farer Farer knyttet til rigg og adkomst til/fra anlegg vurderes ikke  
– kan ha påvirkning på fremdrift og mulig risiko også for 3. part.
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Tema Fallgruver

Kartlegging av farer – drift Driftsorganisasjonen involveres ikke i prosjektet – kan 
medføre HMS utfordringer i driftsfasen som kunne vært løst 
bedre i prosjektering.

Vurdering av tiltak Tiltak retter seg primært mot entreprenør og ikke de 
 prosjekterende selv i innledende faser av prosjektet  
(skisse- og forprosjekt) og ved tidlig i detaljprosjekteringen

Vurdering av tiltak Angir sikker jobbanalyse (SJA) som tiltak. Dette vil bare 
overføre risikoen til entreprenøren. 

Vurdering av tiltak Angir lovpålagte krav som tiltak. Dette er forutsetninger  
som skal ligge til grunn.

Beskrivelse av restrisiko For stort fokus på generell risiko som håndteres av 
 entreprenørens HMS-styringssystem.

SHA-rådgivers ansvar SHA-rådgivers ansvar misforstås til å omfatte KP-rollen uten 
at dette er avtalt. SHA-rådgiver har ikke noe formelt ansvar 
iht. BHF.

SHA kommer for sent inn i prosjekteringen SHA settes ikke på dagsorden før sent i prosjekteringen  
når løsninger er valgt og design er låst.

Spesifikke tiltak De spesifikke tiltakene er kun beskrevet i SHA-planen  
og ikke som prisbærende poster i konkurransegrunnlaget.
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DEFINISJONER OG FORKORTELSER 

Tabell 7-1 beskriver begreper/forkortelser og definisjoner benyttet i veiledningen.

Begrep/forkortelse Forklaring

ALARP «As low as reasonably practicable»: uttrykk som kan oversettes med «så lavt som praktisk 
mulig».  Prinsippet innebærer at identifiserte tiltak skal implementeres, med mindre det er 
 urimelig  misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. 

AML Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

BHF Byggherreforskriften. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  
på bygge- eller anleggsplasser, hjemlet i Arbeidsmiljøloven.

BIM Bygningsinformasjonsmodellering BIM (fra engelsk building information modeling). Begrepet 
omfatter digital modellering og håndtering av informasjon knyttet til ulike bygningsdeler og 
 ansvarsområder i et byggeprosjekt.

BR Byggherrens representant. (Byggherreforskriftens §4 c).

Byggbarhet I hvilken grad utformingen av et bygg tilrettelegger for en sikker, økonomisk og rasjonell 
 gjennomføring.

Fareidentifikasjon Fremgangsmåte for kvalitativ identifisering av potensielle farer, både eksisterende og farer som 
innføres i prosjektet som følger av valgte løsninger.

Forebyggende tiltak Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer.

HMS Helse, miljø og sikkerhet (inkluderer også ytre miljø).

HMS-plan Utdrag fra bedriftens system for internkontroll tilpasset bygge- og anleggsplassen.

IKF Internkontrollforskriften, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
 virksomheter. 

Konsekvensreduserende 
tiltak

Tiltak som reduserer risikoen gjennom å redusere konsekvens/skadeomfang hvis en uønsket 
hendelse inntreffer.

KP Koordinator for prosjekteringsfasen. (Byggherreforskriften §4 e). 

KU Koordinator for utførelsesfasen. (Byggherreforskriften §4 e). 

OPS Offentlig privat samarbeid 

PBL Plan- og bygningsloven 

Prosjekterende Enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive 
hele eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres. (Byggherreforskriftens §4 f).

Prosjektering Med «prosjektering» menes vanligvis arbeidet med å beskrive, tegne og beregne arbeidet, altså 
en rent teknisk planlegging av hvordan det ferdige tiltaket skal være. 

7



23

Begrep/forkortelse Forklaring

RAMS RAMS (reliability, availability, maintainability and safety) er en samlet betegnelse for jernbane-
systemets egenskap for sikkerhet (S) og tilgjengelighet (A). Tilgjengelighet er uttrykt ved 
kombinasjonen av jernbaneinfrastrukturens pålitelighet (R) og i hvilken grad det er mulig å gjøre 
vedlikehold (M) på systemene. 

Restrisikorapport En rapport med en opplisting av risiko i prosjektet som ikke er  prosjektert bort 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 
Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller være tallfestet (kvantitativt). 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller  sannsynligheten for en uønsket 
 hendelse. Se også Forebyggende tiltak og Konsekvensreduserende tiltak.

Risikoregister Oversikt over faremomenter som har blitt identifisert, og hvordan disse har blitt håndtert i 
 prosjektfasene. Også kalt «risiko-logg», «fare-logg», «SHA-logg» «SHA-risikoregister» e.l. 

Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

SHA-rådgiver Rådgivende som bistår i gjennomførelsen av risikovurderings prosessen, og ev. følger opp øvrige 
krav til SHA-ytelser fra  oppdragsgiver.

Spesifikke tiltak Tiltak som er rettet mot særskilte prosjektspesifikke farer og risikoforhold.  
(Byggherreforskriften §8 c).

Uønsket hendelse En hendelse som har forårsaket eller kan forårsake personskade eller arbeidsbetinget sykdom. 
Omfatter ulykke, farlig handling, farlige forhold og tilløpshendelser (nestenulykker).



24

VEDLEGG 

Vedlegg 1: Sjekklister for fareidentifikasjon, Risikoregister(forenklet) og Risikoregister etter NS5814

Vedlegg 2: Restrisikorapport, mal

Vedlegg 3: Eksempelprosedyre for ivaretakelse av SHA i prosjektering

SHA-veiledningen og vedleggene kan lastes ned fra: 
• rif.no/publikasjoner/gratispublikasjoner
• www.arkitektbedriftene.no
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