
KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter

Forbedret styring av ulykkesrisiko i prosjekter? 
Praktiske implikasjoner av ny Byggherreforskrift

10.februar 2021

Eirik Albrechtsen, NTNU
Morten Stavseth, Sporveien

Liv Strøm, Norconsult
Arild Berglund, Skanska



Agenda

• Introduksjon ved Eirik Albrechtsen, NTNU
• Innlegg fra Morten Stavseth, Sporveien 
• Innlegg fra Arild Berglund,Skanska
• Innlegg fra Liv Strøm, Norconsult
• Avsluttende diskusjon i plenum

• Det oppfordres til å bruke chat til spørsmål, kommentarer og 
diskusjoner underveis 



Ny Byggherreforskrift tredde i kraft 1.januar 2021

• Tydeligere krav gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte 
kommentarer til forskriften

• Tre typer endringer:
• «Materielle» –innhold, nye eller endrede krav, plikter etc.
• Strukturelle–systematikk, plassering, oppbygging
• Språklige–enkeltord og setningsoppbygging

• https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/byggherreforskriften-endringer-i-
regelverket/

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/byggherreforskriften-endringer-i-regelverket/


Noen av endringene (fra Arbeidstilsynets websider):
• Tydeliggjøring av forskriftens anvendelse for vedlikeholdsarbeid.
• Tydeliggjøring av byggherrens plikt til kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av planer med 

risikoreduserende tiltak
• Nytt krav om at byggherren skal legge til rette og sørge for at det er en reell dialog mellom byggherren, 

de prosjekterende og utførende. Krav til koordinering og oppfølging i prosjekterings- og utførelsesfasen 
er tydeliggjort.

• Det skal settes av nok tid til prosjektering og utførelse av forskjellige arbeidsoperasjoner, og byggherren 
skal dokumentere (nytt krav) grunnlaget for de vurderingene som er gjort. 

• Det er tydeligere hva byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget. Før skulle risikoforhold beskrives, 
nå må byggherren også ta med foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres. 

• Hvis arbeidet innebærer ergonomiske belastninger, skal byggherren utarbeide tiltak for å redusere disse 
(nytt krav). 

• Grensen for når byggherre må sende forhåndsmelding er nedjustert
• Nytt krav om at vurdering av rollekonflikt skal dokumenteres. Koordinator og byggherres representant 

skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme konflikt med rollen som koordinator
• Bedre formulering av krav til kompetanse hos KU/KP
• https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/byggherreforskriften-endringer-i-regelverket/

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/byggherreforskriften-endringer-i-regelverket/


Hva er de praktiske konsekvensene for 
risikostyring i prosjekter?



Neste KunnskapsArena sikkerhetsledelse i prosjekter

• Torsdag 8.april kl.0900-1030
• Tema: Bruk av barriereindikator for bedre kontroll på ulykkesrisiko

• Urban Kjellén (NTNU) 
• Henning Iversen (Statens vegvesen)

• https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/ka-siba/

https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/ka-siba/

