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Høringssvar på forslag til endring i Arbeidsmiljøforskriftene (ref. 2019/8039) 

 
Det vises til Høringsbrev fra Arbeidstilsynet - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene datert 6. mai.  
 
Sykehusbygg HF og de fire regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge 
RHF og Helse Nord RHF) har følgende tilbakemelding på foreslåtte endringer. 
 
Generelt 
Sykehusbygg HF og de fire regionale helseforetakene er positive til forskriftsendringer og tiltak som fører til økt 
sikkerhet for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Det er imidlertid viktig at den sikkerhetsmessige 
effekten av innskjerpede krav står i rimelig forhold til kostnadsøkningen (ALARP-prinsippet). Vi er usikker på 
om dette er tilfellet i denne saken. 
 
En mer detaljert tilbakemelding følger nedenfor. 
 
2.1.1 Forslag om å tydeliggjøre kravet til nødbelysning i § 2-13 om nødbelysning 
 

Arbeidstilsynet foreslår å innta «fluktveier» i bestemmelsens andre ledd. Hensikten med forslaget er 
å sikre at alle områder som kan tenkes å bli benyttet til å flykte fra arbeidsplassen i en faresituasjon, 
blir utstyrt med nødbelysning. Dette vil føre til økt sikkerhet for arbeidstakerne. 
 
Sykehusbyggs tilbakemelding 
Fluktveier er ikke et entydig definert begrep. Nye ord som inntas i en forskriftstekst kan utilsiktet bli 
kostnadsdrivende og man må derfor etablere entydige begrepsfortolkninger. En forutsetning for å skulle 
forsvare kravet til nødbelysning i alle områder som kan tenkes å bli benyttet til flukt, må være at det er samme 
fare/obstruksjoner i fluktvei som i arbeidsplassområdet der faresituasjonen er. Dette strider mot 
forutsetningene i Teknisk forskrift med Veiledning som ligger til grunn for hvilket sikkerhetsnivå som skal være 
ivaretatt i flukt- og rømningsveier i en bygning. Krav som dekkes av andre forskrifter må sjekkes slik at de ikke 
er i motstrid. 
 
2.1.2 Forslag om å stille strengere krav til belysning/gjennomlysing av nødskilt i § 5-6 om 
plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt 
 

Arbeidstilsynet foreslår å stille strengere krav til belysning/gjennomlysing av nødskilt. Hensikten er å 
sikre at nødskiltene er godt synlige ved en nødsituasjon og dermed bidra til økt sikkerhet for 
arbeidstakerne. Arbeidstilsynet har mottatt innspill om at det bør stilles krav om at nødskilt skal gjennomføres 
som belyste eller gjennomlyste skilt. 
 
Sykehusbyggs tilbakemelding  
Nødskilt er ikke et entydig definert begrep. Nye ord som er inntas i en forskriftstekst kan utilsiktet bli 
kostnadsdrivende og man må derfor etablere entydige begrepsfortolkninger. Arbeidstilsynet har mottatt 
innspill om at nødskilt skal enten være belyst eller gjennomlyst. Det gir etter vårt skjønn ingen mening at 
Arbeidsmiljøforskriften skal stille krav som allerede er ivaretatt i Teknisk forskrift med Veiledning. Krav som 
dekkes av andre forskrifter må sjekkes slik at de ikke er i motstrid. 

http://sykehusbygg.no/


   

  2 av 2 
 Vår dato Vår referanse 

 Dokdato Doknr 
 
 
Ved å vise til NS1838 og ikke medta NS-NS3926 (Visuelle ledesystem for rømning i byggverk), er Arbeidstilsynet 
i ferd med å avskrive muligheten for bruk av etterlysende produkter som etter våre risikovurderinger kan gi 
like god sikkerhet, om ikke bedre, til en totalt sett lavere kostnad.  
 
Sykehusbygg HF er av den oppfatning at Arbeidstilsynet må legge vekt på kvalitetssikring gjennom god 
dokumentasjon for endringer. Sykehusbygg HF er av den formening at dersom private og offentlige 
eiendomsbesittere skal påføres økte kostnader gjennom nye forskriftskrav basert på innspill, så er dette basert 
på grundige vurderinger som omfatter både sikkerhet og økonomiske konsekvenser. Sykehusbygg HF mener at 
forslag til endringer øker kostnader betydelig og underlaget i høringen er for mangelfullt 
begrunnet/dokumentert og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å forsvare endringen. 
 

 
 
 
Med hilsen 
Sykehusbygg HF 
 
 
Jens Eirik Ramstad 
Sjef kvalitet, sikkerhet og samfunnsansvar  
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