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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Hvordan oppfylle byggherreforskriftens krav 

Multiconsult arbeider systematisk med å bygge opp og videreutvikle 
spesialkompetansen innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Vi har bred 
kunnskap og erfaring innen SHA-ledelse i prosjekter, herunder gjennomføring 
av SHA-risikovurderinger i henhold til byggherreforskriften og oppfølging av 
SHA i alle faser av et prosjekt. Multiconsult har implementert RIFs veiledning 
om SHA i bygge- og anleggsprosjekter i sitt styringssystem. 
 
Vi tilbyr erfarne rådgivere som koordinator prosjektering (KP) og koordinator 
utførelse (KU) iht. byggherreforskriften, enten som separate roller, eller i 
kombinasjon med andre roller som prosjekteringsleder, byggeleder, SHA-
rådgiver eller HMS-leder. 
 
Vi gir råd og veiledning mht. hvordan man kan sikre god ivaretakelse av 
kravene i byggherreforskriften.  
 
Vi tilbyr også kurs/foredrag knyttet til de ulike temaene i 
byggherreforskriften.  Vi holder blant annet forelesninger på 
Koordinatorskolen og deltar i RIFs ekspertgruppe på SHA. 
 

REFERANSER 
• Skanska Norge AS, ny E16 Åsbygda- 

Olum (2020 – d.d.), SHA-rådgiver 

• Equinor AS, Northern Lights – site 
preparation and marine structures, 
(2018 – 2020), HSE lead/SHA-
rådgiver 

• Oslo kommune, Fornebubanen 
(2017 – d.d.), SHA-rådgiver 

• Hafslund Nett AS (2016 – d.d.),  
KP og KU i flere prosjekter 

• Bane NOR, Intercity Haug – Halden 
(2016 – 2020), SHA-rådgiver 

• Statkraft AS. Rehabilitering av 
Songa og Trolldalen dammer  
(2015 - d.d.), KP og KU 

• Statsbygg, Campus Ås  
(2010 – 2019), SHA-rådgiver 

 

  

 

Campus Ås samlokaliseringsprosjektet. Modell: PG Campus Ås 



 

Tjenester innen fagområdet SHA 

• Koordinator iht. byggherreforskriften 

Multiconsult har mer enn 50 medarbeidere som har gjennomført Koordinatorskolen og som kan tilbys som enten 

KP eller KU. Som Koordinator prosjektering (KP) sørger vi for at det er informasjonsflyt mellom de forskjellige 

aktørene i prosjekteringsfasen og følger opp at nødvendige SHA-risikovurderinger planlegges og gjennomføres 

under prosjekteringen. KP sørger også for å utarbeide en SHA-plan for utførelsesfasen og påser at byggherrens 

SHA-krav beskrives i anbudet. Som Koordinator utførelse (KU) sørger vi for blant annet oppfølging av risikoforhold 

i byggherrens SHA-plan i forhold til fremdriftsplanen, forebyggende tiltak og avviksbehandling. Rollen som KU kan 

tilbys separat, eller i kombinasjon med byggelederrollen. 

 

• SHA-risikovurderinger i prosjekteringsfasen 

Vår plikt som prosjekterende iht. byggherreforskriften, er å prosjektere gode byggbare løsninger som medfører så 

lav helse- og ulykkesrisiko som praktisk mulig for de som skal utføre anleggsarbeidene. I våre tverrfaglige 

prosjekteringsoppdrag sørger våre SHA-rådgivere for at SHA risikovurderinger planlegges, gjennomføres og 

dokumenteres. SHA-rådgiver har som oppgave å bistå prosjekteringsteamet med å gjennomføre tverrfaglige SHA-

risikovurderinger, etablere et SHA-risikoregister og følge opp at planlagte aksjoner i prosjekteringsfasen 

gjennomføres. Ved avsluttet prosjektering vil det utarbeides en SHA-restrisikorapport til byggherren. 

 

• Arbeidsmiljøvurderinger mht. driftsfasen.  

Multiconsult har kompetanse og metodikk for å kartlegge og vurdere arbeidsmiljøfaktorer i prosjekteringsfasen i 

forhold til kommende driftsfase, dvs. arbeidsmiljøet for de som skal bruke, drifte og vedlikeholde bygget eller 

anlegget. Dokumentasjonen fra slike vurderinger kan benyttes i forbindelse med søknad om Arbeidstilsynets 

samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18.9. 

 

• Revisjoner mht. SHA og HMS-styring 

Multiconsult har flere medarbeidere med spesialkompetanse på revisjoner innen fagområdet HMS/SHA. Vi kan 

bidra som revisjonsledere og fagrevisorer i forhold til relevante ISO-standarder og i forhold til myndighetskrav. 

 

• Kurs og forelesninger innen byggherreforskriften 

Våre erfarne SHA-rådgivere bidrar gjerne med kurs eller foredrag på temaer i byggherreforskriften. 

 

 

 

E16 Åsbygda-Olum. Modell: Kleggerudkrysset Øverst: Høyspentledning. Foto: Øystein Klokkerhaug, Multiconsult 

Nederst: Follobanen. Foto: Bo Mathisen, Multiconsult 


