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Byggherreforskriften

- prosjekterendes synspunkt



Hvorfor skal vi bry oss?
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Samhandling og dialog

Forbedringer fra prosjekterendes perspektiv
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Forventninger til risikoprosess Vurdering av avsatt tid



Risikovurderinger ulike entrepriseformer

Hvordan få til gode prosesser

Spesifikke tiltak

Valg knyttet til ergonomi

Koordinator i prosjekteringsfasen

Hva er utfordrende fra prosjekterendes perspektiv
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Risikostyring - bygge- og anleggsfase
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Hvilke valg tar prosjekterende som påvirker risiko?
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Uheldige forhold

Arbeid på huk / kne

Gjentagende hånd / arm bevegelser

Hode bøyd framover

Hender over skulderhøyde

Stående arbeid

Ubekvemme løft

Ergonomi
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Valg i prosjekteringsfasen

Stedlige forhold:

Er det tilstrekkelig tilkomst / plass for å utføre arbeidet og benytte hjelpemidler

Er underlaget egnet for bruk av kran, lift, arbeidsplattform

Løsninger og byggemetoder

Minimerer manuell håndtering av elementer, antall nødvendige boringer osv. (f.eks. 

identifisere nødvendige hulltaking før støping)

Prosjektere installasjoner i en mer installasjonsvennlig høyde / med lettere tilkomst

Samordnes prosjektering av bæresystem og installasjoner for å unngå pigging og 

betongskjæring

Redusere størrelse eller tyngde på elementer som trenger manuell håndtering (f.eks. 

gipsplater, murstein, vinduer, dører)

Føringer knyttet til rekkefølge for arbeidene:

Når er det større åpninger i bygget

Når etableres byggeplassheis

Når er det tilkomst for kran



Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for og legge til 
rette for dialog og samarbeid mellom involverte aktører

Koordinering og oppfølging i prosjekteringsfasen omfatter:

Sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte 
prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig

Påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med 
tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende 
virksomheter

Koordinering og oppfølging av arbeidet med SHA
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Byggherrens risikovurdering
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Utførende:

Endringer i 

SHA-planen

Utførende:

Endringer i 

SHA-planen

Utførende:

Endringer i 

SHA-planen

Utførende:

Endringer i 

SHA-planen

Byggherrens 

SHA-plan og 

handlingsplaner
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Alle skal trygt hjem
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