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Prosjekterendes plikter – § 17

Alle har et ansvar for den risiko de selv bringer inn i prosjektet med 
sine valg!

• Risikoforhold skal identifiseres (fareidentifikasjon)

• Risikoforhold elimineres / minimeres gjennom valg av arkitektoniske og tekniske 
løsninger

• Gjenstående risiko kommuniseres til byggherre





Innholdet i revidert veiledning
• Forutsetninger og grensesnitt

• Roller og ansvar

• Prosjektfaser

• Oppfølging av SHA i prosjekteringen

• Fallgruver

• Vedlegg:
• Sjekkliste for fareidentifikasjon
• Eksempel på risikoregister 
• Mal for restrisikorapport
• Eksempel på prosedyre for ivaretakelse av

SHA i oppdrag

Alt kan lastes ned gratis fra 
https://rif.no/publikasjoner/fagogmarked/ og fra 
www.arkitektbedriftene.no

https://rif.no/publikasjoner/fagogmarked/
http://www.arkitektbedriftene.no/


Planlegging av SHA-aktiviteter og -leveranser



Fareidentifikasjon

• Bruk av sjekklista i RIF veiledningen!



Hovedtemaene i den nye sjekklista
1. Arbeid nær installasjoner i grunnen

2. Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. Arbeid på steder med passerende trafikk

4. a) Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras
b) Arbeid hvor arbeidstakere kan synke i gjørme

5. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i 
tunneler

7. Arbeid som innebærer fare for drukning

8. Arbeid i senkekasser der luften er komprimert 

9. Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 

10. a) Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall
b) Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av 
fallende gjenstander

11. Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 

12. Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer

13. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for 
støv, gass, støy eller vibrasjoner

14. Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske 
stoffer

15. Arbeid med ioniserende stråling

16. Arbeid som innebærer brann eller eksplosjonsskade

17. Ergonomi (Nytt punkt i BHF § 8 fra 01.01.21)

18. Farer knyttet til klima og værforhold

19. Tilstrekkelig tid avsatt?

20. Rigg og lagerområder: Plassforhold og tilkomst

21. Grensesnitt mot 3. person

22. Midlertidige konstruksjoner

23. Annet farefullt arbeid i anleggsfasen?

24. Farefylt arbeid i driftsfasen



Praktisk eksempel fra et prosjekt

E134 Saggrenda - Elgsjø (Kongsberg og Notodden)

Byggherre: Statens Vegvesen

Faser: Optimaliseringsfase og detaljreguleringsplan

Smal 4-feltsveg med 20 m bredt profil og fysisk midtdeler, 1,5 mil lang





Eksisterende E134 ved tunnelutløpet



Eksempel E134 – fareidentifikasjon
- Passerende trafikk



Vollåsen – utsnitt som viser ny og gammel E134



E134 risikoregister – Passerende trafikk
• Optimalisering:



E134 risikoregister – Passerende trafikk
• Teknisk plan



E134 Fareidentifikasjon - rasfare



E134 risikoregister - rasfare



Eksempel E134 – Fareidentifikasjon høyspent





Eksempel E134 – Fareidentifikasjon
- Drukning





Noen fallgruver

• SHA kommer ikke på dagsorden før løsninger er valgt og design er låst



Noen fallgruver (forts.)
• (SHA-rådgivers ansvar misforstås)

• Restrisiko og spesifikke tiltak

• For stor fokus på generell risiko

• I tidlige faser: Tiltak retter seg primært mot entreprenør og ikke de prosjekterende

• Fremdrift

• Ikke detaljert nok til å vurdere risiko ved samtidighet

• Manglende samhandling



Kurs i veilederen

• Er under utarbeidelse av RIFs 
ekspertgruppe SHA/HMS

• Kommer sannsynligvis våren 2021!


