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§ 1. Formål

05.11.2021

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.



Muskel- og skjelettplager

05.11.2021

I 2019 var 39 prosent av alt legemeldt 
sykefravær over 16 dager
relatert til en muskel- og skjelettdiagnose 

Overhyppighet av muskel- og
skjelettrelatert sykefravær i blant annet 

- bygge- og anleggsvirksomheter



Elektrikere

05.11.2021

– Hender over 
skulderhøyde

– Arbeid på huk/knær
– Stående arbeid over 

lang tid
– Ubekvemme

arbeidsstillinger

– Trekking av kabler
– Bore hull – mange hull

Kilde: https://www.assistentpartner.no/tjenester/elektrotjenester/elektriker-drammen/

https://www.assistentpartner.no/tjenester/elektrotjenester/elektriker-drammen/


Rørleggere

– Tunge løft med vridning 
– Trange rom
– Ubekvemme arbeidsstillinger 

– f.eks. i kjøkkenskap
– Arbeid over skulderhøyde 

– f.eks. sprinkleranlegg
– Mekaniske vibrasjoner

– boring gjennom betongvegg 
– boring i tak

– Støy, støv, biologiske faktorer, asbest



Tømrere
- Jobbing over skulderhøyde
- Arbeid på knær
- Tyngde på verktøy

- Mekaniske vibrasjoner
- Ubekvemme arbeidsstillinger
- Vær vind



Vibrasjon, støy og støv
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Kilde: Thomas Clemm, Bedriftshelsetjenesten, Mesta



Byggherren?
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- Hvilke valg tar byggherren/ 
prosjekterende?

- Allerede fra planleggingsstadiet må det 
jobbes med å redusere fare for skader og 
ulykker

- Kartlegge farer, vurdere risikoforhold som 
har betydning for arbeidene som skal 
utføres

- Avsettes tilstrekkelig tid

Kilde: STAMI Foto: Eirik Linder Aspelund



Tilbudsgrunnlaget
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– Risiko som er kjent på dette 
tidspunktet 

– Elementer med ferdige hull
– Industrialisering
– Bruk av roboter
– Selvgående maskiner
– Anleggsveger
– Rigg

Framkommelighet/snumuligheter 
– Gipsplater
– Hvordan få på plass store vinduer

– atkomst, plastering av kraner/lifter



SHA-plan – spesifikke 
tiltak
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– § 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø

– c) en beskrivelse av de spesifikke tiltakene 
som er nødvendige for å redusere fare for 
liv og helse forbundet med blant annet 

17. arbeid som innebærer fare for 
helseskadelig ergonomiske belastninger



Spesifikke tiltak
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– Gravearbeid
Arbeid i dyp grøft (ned til 5m), med til dels 
trange områder

– Tilsyn hos byggherre (og entreprenør)

– Geotekniske rapport - konkrete anbefalinger

– SHA-planen var på alle punkter for generell.
Det var ikke spor av anbefalingene som lå i  
geoteknisk rapport.
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– SHA-planen - Spesifikke tiltak
– Risiko som bringes inn
– Bruk informasjonen som foreligger

– Oppdatering/revidering
– Kommer det inn ny informasjon
– Bevisst holdning til informasjonen
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Dialog og samhandling

14 05.11.2021
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