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Arbeidstilsynets viktigste oppgaver 
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Meldte arbeidsulykker i bygge- og anleggsnæringen fordelt på skadetype i 
2016. Kilde SSB
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Ny storaksjon på byggeplasser – nesten halvparten 
ble stanset også denne gang
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Nesten 400 kontroller

Nesten halvparten av de 
kontrollerte virksomhetene fikk 
arbeid stanset pga. 
overhengende fare for liv og 
helse
- usikret arbeid i høyden eller
- bruk av sag uten vern. 



Tilsyn med byggherrer – funn

– Ikke oppdatert SHA-plan
– Generelle tiltak – ikke spesifikke
– SHA-planen hadde ikke relevans til dette prosjektet
– Bruk av mal, avkrysning, ingen kryss eller vedlegg
– Viser til SJA

– Oppdatering av SHA-planen
Rutiner for endring av planen

– Skriftlig avtale Byggherre – Koordinator

– Forhåndsmelding
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11642 tilsyn totalt i 
Arbeidstilsynet
3077 i bygg og anlegg 
(den forebyggende delen)
Per 29.okt. 2018



Byggesak

Tiltakshaver (byggherre) må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 18-9 har tiltakshaver plikt til å søke Arbeidstilsynet om 
samtykke på forhånd hvis
- tiltakshaver skal oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og
- bygget skal brukes, eller sannsynligvis vil bli brukt, av virksomhet som omfattes av 

arbeidsmiljøloven

Forhåndskonferanser/møter/telefoner
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Rapport – Ulykker i 2015 
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…. 7 faktorene er viktige årsaker til ulykkene …

1. Handlinger og atferd (Arbeidstakere og team)
2. Dyktighet og evner (kompetanse) 
(Arbeidstakere og team)
3. Operativ ledelse (Arbeidstakere og team)
4. Lokale farer (Arbeidssted)
5. Tilgjengelighet/funksjonalitet (Materialer og 
utstyr)
6. Prosjektstyring (Bakenforliggende)
7. Risikostyring (Bakenforliggende)

Charteret for en 
skadefri bygg- og 
anleggsnæring =>
Samarbeid for 
sikkerhet i bygg og 
anlegg



§ 17 skal lyde:

Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold 
knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. 
Risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag. Risikovurderingen 
skal dokumenteres.
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.

Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 tredje ledd. 
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… Arbeidstilsynet har også inntatt nye krav som 
skal sikre dialog og informasjon mellom 
byggherren og involverte aktører …



– Hvilke risiko bringes inn i prosjektet - Hva innebærer risikoen for utførelse av 
arbeidet

– Vurdering av risiko gjennom valg som tas helt fra starten av og
– Gjøre mer på bakkenivå, for å redusere arbeid i høyden
– Utforming, valg av materialer, andre dimensjoner
– Kostnader/vilje til noe mer detaljering i tidlig fase
– Ut i felten å se hvordan arbeidet utføres, hva skjer i praksis,

befaring og kontroll for å se at arbeidet foregår som forutsatt
– Kommunisere tydelig den risiko som er brakt inn og hva det innebærer av 

begrensinger pga. vær og vind, kompetanse, stabilitet, …
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Et løft for arbeidsmiljøet krever 
samhandling!
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