
 
 

 

Byggherreforskriften - SHA på byggeplass 
 
Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et 
samspill mellom flere aktører. Dette kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av 
SHA. Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til 
selve byggherrerollen.  
 
Det vil videre bli gitt en grundig innføring i kravene som stilles til en SHA-plan. Hva skal være med og 
hva menes med «spesifikke tiltak»? Hva er forskjellen og sammenhengen mellom tiltak byggherren 
er ansvarlig for og tiltak entreprenørene skal gjennomføres.  
 
Kravene til koordinatorens kompetanse og erfaring vil bli gjennomgått. Det samme gjelder kravene til 
innholdet i skriftlige avtaler som inngås mellom byggherren og koordinator.  
 
Brudd på byggherreforskriften og andre sikkerhetsbestemmelser, kan medføre straffansvar. 
Eksempler fra rettspraksis vil bli gjennomgått. 
 
Målsetting 
Etter endt kurs skal du: 
* Ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften 
* Ha fått en oversikt over de ulike aktørenes oppgaver og ansvar 
* Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering 
* Vite mer om SHA oppgaver iht. byggherreforskriften 
 
Målgruppe 
Rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlig forvaltning, utbyggere og 
bygningsforvaltere. 
 
Foredragsholdere 
Ottar F. Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 
Ingunn Høgåsen, Multiconsult ASA 

 



 
 

 
Program  
 
0930 Registrering og kaffe 
 
1000 Kursstart 
 
1230 Lunsj 
 
1600 Kursslutt 
 
 
1. Byggherreforskriftens anvendelsesområde 
 a. Når gjelder forskriften 
 b. Bygge- og anleggsvirksomhet 
 c. Hvem retter forskriften seg mot 
 d. De ulike ansvarlige 
 
2. Byggherrens plikter 
 a. Byggherrens generelle og spesielle plikter 
 b. Hvordan ivareta pliktene 
 c. Bruk av medhjelpere (byggherrens representant) 
 d. Interessekonflikter 
 
3. Koordinators plikter 
 a. Forholdet til byggherren 
 b. Fullmakter og krav til kompetanse og erfaring 
 
4. Prosjekterenes plikter 
 a. Risikovurderinger 
 b. Prosjektering og ivaretakelse av SHA 
 
5. Entreprenørenes og arbeidstakernes plikter 
 a. Forholdet mellom internkontroll og byggherreforskriften 
 
6. SHA - plan 
 a. Krav til planen 
 b. Grunnlaget for planen 
 
 
Kaffepauser etter behov 
 



 
 

 

Praktiske opplysninger: 
 

Kursnummer, tid og sted 
20180072 – 24. mai 2018, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
3 uker før gjennomføring. 
  
Deltakeravgift 
Kr. 3950,- for FBA-medlemmer 
Kr. 4550,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 5200,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning, ekskl. reise- og oppholdsutgifter. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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