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Sammenheng - aktuelle bestemmelser i byggherreforskriften

01.02.2023

§ 5 2.ledd. Under planlegging og prosjektering

– e) sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av 
de forskjellige arbeidsoperasjoner. 

– f) dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes 
etter bokstav e.

§ 8 bokstav b) SHA-planen skal inneholde en fremdriftsplan som beskriver når 
og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres, hvor det tas hensyn til 
koordinering d) Rutine for oppdatering og endringer av planen

§ 9 forebyggende tiltak

– b) hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av arbeidsplassen

– h) forsvarlige arbeidstidsordninger

§ 14 3.ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

– Bokstav c) Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes 
tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene



Hvorfor «tilstrekkelig byggetid» i 
byggherreforskriften?:

– Verneformål: «å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til  sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø.» jf. forskriftens formål § 1

– For bransjen er byggetid et begrep med videre innhold: Eksterne forventninger, 
driftsmetoder, klimatiske utfordringer, arbeidskraft- og råvaretilgang osv. 

– En ramme som gir mulighet for bl.a. forsvarlig og lovlig arbeidstid og ivaretakelse 
SHA 

– Utfordringer med stress, uønsket innleie i sluttfasen osv.

– Vurdering i en tidlig fase, ansvar også for prosjekterende jf § 17.
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Kompass rapport 

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg – rapport 2021

01.02.2023

– årlig rapport over skader og yrkesrelatert 
sykdom i bygge- og anleggsnæringen. 
2021-rapporten er den sjuende i rekken.

– Kompass-rapportene lages i samarbeid 
mellom Arbeidstilsynet Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt. 

– Bygg- og anlegg er av de mest utsatte 
næringene. 

– I 2020 ble det registrert 2498 
arbeidsskader i næringen, 9,3 
arbeidsskader per 1000 ansatte. 



Sammenheng byggetid-arbeidsskader?

Fra Kompass-rapporten fra 2020:

– S. 43 om arbeidsplanlegging: «Mangler ved arbeidsplanlegging på arbeidsstedet i 
ble funnet i 28 prosent av ulykkene. Dette dreide seg for det meste om ulike 
problemer med bemanning og leveranser som medførte at det oppsto tidspress, 
samtidige operasjoner som ikke var koordinert, og arbeidsoperasjoner som ble 
gjort i feil rekkefølge.»
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Forts.

– S.44 om sikkerhetskultur

– «Klare indikasjoner på svak sikkerhetskultur ble funnet i 33 prosent av ulykkene. 
Dette dreide seg ofte om: farlig arbeid som ikke var risikovurdert og hvor 
gjennomføringen var brudd på etablerte regler eller praksis; kombinasjoner av 
manglende risikovurdering, mangler ved utstyr og mangler ved opplæring; 
kombinasjon av farlig atferd, manglende risikovurdering, lang arbeidstid, og høyt 
tidspress; og uerfarne arbeidstakere med lite tid på prosjektet (lærlinger, innleide, 
mm.) som jobbet alene med farlige arbeid uten tilstrekkelig opplæring.»
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Kompass tema 2020: Arbeidsmedisinske 
kommentarer om arbeidstid

– «Det alvorligste problemet med lang daglig arbeidstid er ofte at det begrenser den 
arbeidsfrie perioden mellom skiftene. Normalt er den arbeidsfrie perioden 14-16 
timer og inkluderer natt. Kortere arbeidsfri periode kan føre til at neste skift 
påbegynnes før man er helt uthvilt.» (s. 14)

– «Følgene av overtid tilsvarer følgene av lang daglig arbeidstid, men utgjør en større 
helsemessig stressbelastning enn timetallet skulle tilsi, fordi arbeidstida ikke er 
forutsigbar.» (s. 15)
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Forts,  - arbeidsmedisinsk kommentar 

– «Arbeidstid over 8 timer øker risikoen for ulykker med 
rundt 50 prosent, og arbeidstid over 12 timer øker 
risikoen med rundt 100 prosent, med en kumulativ 
(oppsamlet) effekt utover i arbeidstiden.» (s. 8)
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Gulating lagmannsrett dom 01.07.21 – forventning til 
Arbeidstilsynet:

– «Lovgiver har bestemt at brudd på byggherreforskriften skal ha 
offentligrettslige virkninger. Det følger av arbeidsmiljøloven § 18-1 at 
Arbeidstilsynet har som oppgave å føre tilsyn med at bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og forskrifter gitt i medhold av loven, herunder 
byggherreforskriften, blir overholdt. Når det er nødvendig med særskilt 
ekspertise for å gjennomføre tilsyn kan Arbeidstilsynet oppnevne 
sakkyndige til å utføre kontroll og foreta undersøkelser mv. på 
Arbeidstilsynets vegne.»
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forts, Gulating lagmannsrett:

– Vitne «fra Arbeidstilsynet bekreftet i sin vitneforklaring at Arbeidstilsynet hverken 
har kapasitet eller kompetanse til å føre tilsyn med og eventuelt gripe inn i saker 
om avsatt byggetid etter byggherreforskriften § 5 annet ledd bokstav c.

– Lagmannsretten finner det vanskelig å akseptere som en premiss for vurderingen 
at det offentlige organet lovgiver har satt til å håndheve byggherreforskriftens 
bestemmelser ikke er i stand til å gjennomføre de oppgavene de er pålagt å 
håndheve overholdelsen av.
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Hva kan forventes av Arbeidstilsynet?

– Urealistisk forventning ut fra kompetanse og ressurser?

– «Hvis vi skulle ført tilsyn med byggetid, så ville det krevd at vi hadde samme 
kunnskap om hver enkelt arbeidsoppgave som de som er aktører i bransjen. I 
tillegg måtte vi hatt oppdatert kompetanse på innovasjon knyttet til blant annet 
arbeidsmetoder og nytt arbeidsutstyr. Det er helt urealistisk at en tilsynsetat skal 
sitte på den typen kompetanse, og derfor kan vi heller ikke være «dommer» over 
hva som er riktig byggetid i et prosjekt» Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør for 
tilsyn i Arbeidstilsynet, Byggeindustrien 06.07.22
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Forts, forventninger

– «Som mange i bransjen er kjent med ble byggherreforskriften paragraf fem andre 
ledd, oppdatert med bokstaven f fra 1. januar 2021. Dette punktet sier at 
byggherren skal dokumentere vurderingene som ligger til grunn for byggetiden 
som er satt. Det gjør at det nå er lettere for aktørene, og også Arbeidstilsynet, å se 
om forhold som dukker opp i prosjektet ble vurdert i tilstrekkelig grad da 
byggetiden ble fastsatt. Vi håper og tror denne oppdateringen vil bidra til å dempe 
og løse uenigheter knyttet til byggetid, sier Løvås»
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Utvalg av tilsynsobjekter, og ulike typer tilsyn

– De fleste tilsynene er planlagt på forhånd, ut fra en risikobasert vurdering.
– En del tilsyn kommer etter hendelser; ulykker og tips.
– Tilsyn kan være forskjellige ut fra metodikk og hvilke ressurser som settes av.
– Når i prosjektet tilsynet blir gjennomført
– Fra dokumenttilsyn med enkle spørsmål, til revisjoner med gruppesamtaler med 

ansatte og ledelse, befaring osv.
– Hvor intensivt aktuelle brudd blir undersøkt kan også variere
– Ved alvorlige arbeidsulykker er tydeligere fokusert mot aktuelle brudd, og 

prøvingen mer intensiv.
– Arbeidstilsynet samarbeider også med politiet, og retten kan oppnevne sakkyndige.
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Utvalgskriterier
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Målgruppe Betzy / Risikoindikatorer/
virksomhetsstørrelse 

Tildelingsbrev, måldokument
STAMI Arbeidsmiljøindikatorerer
(NOAs næringsprofil: https://noa.stami.no/tema/arbeidsprofiler/arbeidsprofiler/naering/

Tips/varsler/arbeidsulykker

Media
FB, Finn.no

Lokal kunnskap og observasjon

Virksomhetskort/historikk

Forhåndsmeldinger/aktivitet

Bransjekunnskap / innspill fra bransjen / RVO / Foreninger
Norge Bygges, SVV, VFK, m.fl

Asbestmeldinger

https://noa.stami.no/tema/arbeidsprofiler/arbeidsprofiler/naering/


«dokumentere vurderingene som ligger til grunn» for 
fastsetting av byggetid, noen momenter:

– Framgår det hvilke arbeidsoppgaver og fag skal utføres? 
– Vurdert om det er forsvarlig å utføre arbeidsoperasjoner samtidig?
– Antall ansatte på jobb  – begrensninger?
– Er det naturlig å dele arbeidet inn i faser?
– Hvordan er framdrift for den enkelte arbeidsoperasjon vurdert?
– Bygger beregningen på anerkjente erfaringer? Erfaring fra sammenlignbare 

prosjekter?
– Stedlige forhold som trafikk, støybegrensninger, klima.
– Tilkomst, arbeidsområdets størrelse/beliggenhet, transportbehov.
– Betydning av valg av diftsopplegg - metode, maskiner, organisering osv
– Skal det legges inn en margin?
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Forts.; om saksbehandlingen

– Kompetanse hos de som har vurdert byggetid, særlig SHA kompetanse ?
– Har det vært dialog med aktørene på tidlig stadium, jf. §5:  gjennom hele prosessen 

«sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom 
prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter…..»

– Er det tatt høyde for uforutsette omstendigheter?
– Finnes det en rutine for behandling av endringer og oppdateringer av 

fremdriftsplanen? jf. forskriften § 8 bokstav b) og d) , Tar vurderingen av byggetid 
høyde for slike endringer?
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Forts; tilstrekkelig byggetid – særlig m.h.t. sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø:

– Tar vurderingene av byggetid hensyn til risikomomenter og spesifikke tiltak som er 
beskrevet i SHA-planen?

– Er beregningen gjort med hensyn til arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
arbeidstid og arbeidstidsordninger, og 

– at prosjektet ikke planlegges med bruk av overtid og nattarbeid?
– Medfører planen mulighet tidspress med risiko for at det blir benyttet ulovlig 

innleie/midlertidig ansettelse?
– Gis det rom for lovbestemt arbeidstaker-medvirkning?
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Noen spørsmål til slutt

– I hvilken grad er ytre forventninger – fra publikum, kunder osv styrende ved 
byggherrens fastsettelse av byggetid?

– Har byggherrene i virkeligheten ressurser og kompetanse til å beregne byggetid slik 
forskriften krever? Hvem har denne kompetansen?

– Må entreprenøren tilpasse seg hvis han vil ha oppdraget, eller har han  innflytelse?

– Vil den pågående diskusjonen om tilstrekkelig byggetid medføre endringer?
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