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KOMPASS - Tema er en rapportserie som belyser 
aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. 
Rapportserien formidler aktuell forskning og 
erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynets 
utadrettede virksomhet. KOMPASS skal bidra til 
kunnskapsutvikling, og stimulere til økt interesse for 
arbeidsmiljø. 
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1. Sammendrag 

Arbeidstilsynet skal som tilsynsmyndighet, premissgiver og veileder være i forkant av utviklingen i arbeids-
livet. Dette innebærer at etatens virksomhet skal baseres på dokumentert kunnskap om arbeidsmiljø og at 
vi skal prioritere næringer og virksomheter hvor risikoen for arbeidsmiljøutfordringer er stor.  
 
Formålet med denne rapporten er å gi en oppdatert beskrivelse av tilstanden i bygg og anlegg og peke 
på viktige forhold som er sentrale for Arbeidstilsynet sitt videre arbeid overfor næringen.  
 
Kjennetegn ved næringen 
Bygg og anlegg er en næring med en rekke arbeidsmiljøutfordringer. Det var i 2012 om lag 194 000 
sysselsatte i bygg og anlegg eller omtrent sju prosent av alle sysselsatte. Det er i dag registrert omtrent 
60 000 bedrifter i bygg og anlegg, omtrent 36 000 uten ansatte og 23 000 med ansatte. Av de 23 000 
bedriftene med ansatte har 80 prosent under ti ansatte og 60 prosent under fem ansatte. Det er med 
andre ord mange små bedrifter i næringen. Andre kjennetegn ved næringen er en kompleksitet med 
mye spesialisert kunnskap, varierende behov for arbeidskraft, utstrakt bruk av underentreprenører, 
kompliserte kontraktsforhold, praksis med anbudskonkurranser og økende tendens til å sette ut 
tjenester. 
 
Bygge- og anleggsprosjekter er ofte kjennetegnet ved at det er mange ulike aktører som er inne for å 
utføre sine spesifiserte arbeidsoppgaver. Behovet for arbeidskraft svinger i takt med konjunkturene, og 
virksomhetene er avhengig av fleksibel tilgang på arbeidskraft. Disse strukturelle trekkene gjør det 
ekstra utfordrende å drive et godt HMS-arbeid.  
 
Næringen sysselsetter mange unge, og ni av ti unge (15-24 år) i bygg og anlegg jobber heltid mot fire av 
ti i øvrige næringer. I alt er det i overkant av 48 000 registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg, og 
blant disse er 22 653 på korttidsopphold. 26 546 er fra EU-land i Øst-Europa og utgjør den største 
gruppen arbeidsinnvandrere i denne næringen. Det er mye som tyder på at mange av entreprenørene 
endret sine arbeidskraftstrategier etter finanskrisa, slik at de nå har en kjerne av faste ansatte og dekker 
behovet for bemanning ut over dette med innleide arbeidstakere eller underentrepriser. Mange uten-
landske arbeidstakere og virksomheter, i tillegg til det høye aktivitetsnivået i byggenæringen, skaper høy 
risiko for ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser.  
 
Eksponering 
I et forebyggingsperspektiv er det viktig å kjenne til hvilke eksponeringer i arbeidsmiljøet som har 
betydning for arbeidstakeres helse og i hvilket omfang arbeidstakere er utsatt for slike eksponeringer. I 
levekårsundersøkelsen oppgir yrkesaktive i bygg og anlegg at de i større grad enn andre yrkesaktive er 
eksponert for en rekke faktorer.  
 
Organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer: Lange arbeidsuker over 45 timer i uka er mer 
utbredt i bygg og anlegg enn i øvrige næringer. Yrkesgruppen vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere 
oppgir også en overhyppighet av nattarbeid. Det psykososiale arbeidsmiljøet er i hovedsak gunstig 
sammenlignet med øvrige næringer. 
 
Kjemisk og biologisk: Yrkesaktive innen bygg og anlegg oppgir overeksponering for en rekke 
kjemiske og biologiske faktorer. Overhyppigheten gjelder særlig eksponering for støv og røyk, hud-
kontakt med løsemidler, avfettingsmidler, oljer og skjærevæsker. Rørleggere og bygghåndverkere, og 
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vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere er i tillegg overeksponert for gasser og damper. Tømrere er 
overeksponert for organisk støv. 
 
Mekanisk (ergonomisk) og fysisk eksponering: Yrkesaktive innen bygg og anlegg oppgir høy 
eksponering for mange potensielt skadelige mekaniske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer. I særlig grad 
gjelder det eksponering for repeterende hånd-arm-bevegelser, ugunstige stillinger som arbeid på 
huk/kne, arbeid med hender over skulderhøyde, tunge løft og arbeid i omgivelser hvor man blir 
eksponert for kulde. De er også i stor grad utsatt for tungt fysisk arbeid, ubekvemme løft og 
vibrasjoner.  
 
Sykdom og helseplager 
Sykdommer, symptomer og plager kan som nevnt ha sammenheng med arbeidet, og vi bruker da 
begreper som arbeidsrelatert eller yrkesbetinget. Yrkesaktive innenfor bygg og anlegg rapporterer i 
større grad enn øvrige om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter som armsmerter, smerter i beina 
og ryggsmerter. De opplever også nedsatt hørsel og mer arbeidsrelaterte luftveisplager enn øvrige. Det 
er de over 40 år som bidrar til dette resultatet, og det gjelder spesielt yrkesgruppene vei-, anleggs-, stein- 
og murarbeidere og tømrere og trearbeidere.  

 

Ulykker 
I levekårsundersøkelsen 2009 er det tre ganger så mange sysselsatte i bygg og anlegg som oppgir at de 
har hatt en arbeidsskade som har medført fravær de siste 12 månedene (6 prosent) enn for alle syssel-
satte (2 prosent). Spesielt blant tømrere og trearbeidere og blant vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere er 
det en høyere andel som rapporterer om skader.  
 
En gjennomgang av arbeidsskadedødsfallene i perioden 2009-2013 viser at bortimot halvparten av 
dødsfallene skjer i forbindelse med anleggsarbeid, omtrent én av fire ved byggearbeid, én av fire ved og 
«annet arbeid», og én av ti i trafikken.  
 
Av meldte skader til Arbeidstilsynet finner vi at nærmere 40 prosent av skadene er registrer i nærings-
undergruppen oppføring av bygninger. Fall er den vanligste ulykkestypen. Det ser dermed ut til at risikoen 
for dødsulykker er størst ved anleggsarbeid mens risikoen for alvorlige skader er størst ved byggearbeid. 
Omtrent 20 prosent av de registrerte skadde i bygg og anlegg er utenlandske statsborgere.  
 
Små virksomheter 
Arbeidstakere i små virksomheter (ti eller færre ansatte) er mer eksponert for organisk støv, gasser, 
damper, mineralstøv, kulde, mekaniske faktorer og vibrasjoner. De oppgir også flere arbeidstimer i 
uken. Samtidig oppgir de i mindre grad varme- og støyeksponering og kjemisk eksponering for 
metallstøv og -røyk, rengjørings- løse- og avfettingsmidler og oljer og skjærevæsker. Yrkesaktive i 
virksomheter med færre enn ti ansatte opplever i større grad arbeidsrelaterte helseplager enn de med 
flere enn ti ansatte. 
 
Unge arbeidstakere  
De yngste arbeidstakerne (16-24 år) oppgir med få unntak mer eksponering for potensielt skadelige 
fysiske, mekaniske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer enn andre arbeidstakere. Smerter i ben, armer og 
rygg forekommer i alle aldersgrupper, men arbeidsrelaterte smerter i armer er mer utbredt blant de 
under 25 år og bensmerter blant de under 40 år. Nakke- og skuldersmerter oppgis i mindre grad blant 
de yngste i bygg og anlegg. Risikoen for skader er større blant de yngste arbeidstakerne.  
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Utenlandske arbeidstakere, innleie og sosial dumping 
Det høye aktivitetsnivået i byggenæringen og bruk av mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter 
skaper høy risiko for ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser. Norge har fått mange arbeidsinnvandrere fra 
EU-land etter EU-utvidelsen i 2004 og 2007. Det gjelder både arbeidstakere som ansettes i norske virk-
somheter, og ansatte hos utenlandske virksomheter som er på midlertidige oppdrag i Norge.  
 
I alt er det i overkant av 48 000 registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg. Mange av de uten-
landske arbeidstakerne er innleide og det har vært en sterk økning i innleide arbeidstakere i bygg og 
anlegg etter finanskrisen. Bruk av innleid arbeidskraft skaper noen utfordringer, bl.a. ved at HMS-
ansvaret er delt mellom bemanningsvirksomhet og innleier. Mange forhold som påvirker arbeids-
takernes hverdag vil ligge utenfor arbeidsgivers kontroll. Arbeidstid er et spesielt problematisk tema 
ved bruk av innleid arbeidskraft. 
  
Arbeidstilsynets erfaring fra tilsyn er at ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser oftest forekommer hos 
utenlandske virksomheter som utfører oppdrag nederst i en leverandørkjede, som driver innen 
privathus- og hyttebygging, og som utfører oppdrag knyttet til vedlikehold og renovering.  
 
Tilsynsaktivitet 
Gjennom tilsyn ser Arbeidstilsynet at det fortsatt er utfordringer knyttet til sikkerhetsforhold i bygg 
og anlegg, som bruk av arbeidsutstyr, arbeid på stillaser/stiger og arbeid på tak. Det er også gitt 
mange pålegg for manglende ID-kort. Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden 2010–2011 et 
nasjonalt prosjekt for å øke kompetansen og tydeliggjøre byggherrens HMS-ansvar i hele planleg-
gingsfasen og byggeperioden. Kommunene var valgt som hovedsatsing i prosjektet. Resultatene 
viser at opp mot 40 prosent av de vurderte prosjektene ikke tilfredsstiller enkeltkrav i byggherre-
forskriften. I 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet 1 400 tilsyn med virksomheter i næringen bygg og 
anlegg med sosial dumping som tema. I 73 prosent av disse tilsynene ga Arbeidstilsynet virksom-
hetene reaksjoner (pålegg, stans av arbeid og tvangsmulkt). 
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2 Bakgrunn og formål 
Arbeidstilsynet skal som tilsynsmyndighet, premissgiver og veileder være i forkant av utviklingen i 
arbeidslivet. Dette innebærer at etatens virksomhet skal baseres på dokumentert kunnskap om 
forutsetninger for et fullt forsvarlig og trygt arbeidsliv for alle.  
 
Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet overfor over 250 000 virksomheter i det landbaserte arbeidslivet. 
De fleste arbeidstakere i Norge har et godt arbeidsmiljø, men samtidig er det sammensatte og alvorlige 
utfordringer som kan knyttes til noen utsatte næringer og grupper. På bakgrunn av dette skal Arbeids-
tilsynet ha en sterkere næringssatsing de neste fire årene, hvor bygg og anlegg er en av næringene 
Arbeidstilsynet skal fokusere på.  
 
Denne rapporten er ment å gi en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden innen denne store og 
viktige næringen i norsk arbeidsliv. Rapporten vil også peke på viktige forhold som er sentrale for 
Arbeidstilsynet sitt videre arbeid overfor næringen. 
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3 Kjennetegn ved bygg og anleggsnæringen 
Utviklingen i bygg og anleggsnæringen det siste tiåret er sammensatt. På den ene siden har det vært et 
stadig sterkere kostnadspress, kombinert med en økning i antall arbeidstakere fra nye EU-land. På den 
andre siden har næringen måttet forholde seg til endrede regelverk og HMS-krav. I dette kapittelet er vi 
nærmere på hvordan næringen er strukturert og hvilken sysselsetting den har, i tillegg til hvilke HMS-
krav næringen må forholde seg til. 
 

3.1 Næringsstruktur og sysselsetting 
I næringsstrukturen er bygg og anlegg er delt inn i tre undergrupper: Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
har 56 prosent av de sysselsatte og de fleste er sysselsatt innen elektrisk installasjonsarbeid, grunnarbeid 
og VVS-arbeid1. Oppføring av bygninger har 33 prosent av de sysselsatte og inkluderer både oppføring av 
bygninger og utvikling av byggeprosjekter, men de fleste er sysselsatte innen oppføring av bygninger. 
Anleggsvirksomhet har 11 prosent av de sysselsatte og de fleste er sysselsatt innen bygging av veier, 
jernbaner, bruer, tunneler, vann- og kloakkanlegg og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon.  
Bygg- og anleggsnæringen omtales ofte under ett og virksomhetene har mange fellestrekk. Bygge- og 
anleggsprosjekter er ofte kjennetegnet ved at det er mange ulike aktører som er inne for å utføre sine 
spesifiserte arbeidsoppgaver. Innsatsen må koordineres i tid og rom, slik at det ikke oppstår farlige 
situasjoner, og slik at alle kan utføre sine spesifiserte arbeidsoppgaver. I tillegg er det store variasjoner i 
arbeidskraftbehovet. Behovet svinger i takt med konjunkturene, og virksomhetene er avhengig av 
fleksibel tilgang på arbeidskraft (Bråthen m.fl. 2012). 
 
Det er i dag registrert omtrent 60 000 bedrifter i bygg og anlegg, omtrent 36 000 uten ansatte og 23 000 
med ansatte. Av de 23 000 bedriftene med ansatte har 80 prosent under ti ansatte og 60 prosent under 
fem ansatte2. Det er med andre ord mange små bedrifter i næringen. Andre kjennetegn ved næringen er 
en kompleksitet med mye spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk 
av underentreprenører, kompliserte kontraktsforhold, praksis med anbudskonkurranser og økt tendens 
til å sette ut tjenester (Nykamp m.fl. 2011). Anbudskonkurranser og utsetting av tjenester gir også et 
klima preget av økonomisk press og tidspress. Dette skaper utfordringer for HMS-arbeid og sikkerhet. 
 
Det er store forskjeller i ulike deler av næringen. Markedet i anleggsnæringen kan karakteriseres som 
mer stabilt enn i bygg og er i mindre grad utsatt for økonomiske svingninger. I tillegg har anleggs-
prosjekter ofte en lengre tidshorisont enn byggeprosjekter. Anleggsnæringen har en håndfull store 
aktører som dominerer markedet, mens byggenæringen er kjennetegnet av mange små virksomheter 
(Bråthen m.fl. 2012).  
 
Antallet sysselsatte i bygg og anlegg sank i forbindelse med finanskrisen, men økte fra 179 000 i 2010 til 
194 000 i 2012, en økning på nesten åtte prosent3. Sysselsatte i næringen representerer i overkant sju 
prosent av alle sysselsatte, i tillegg til at mange arbeidstakere er innleide og at mange virksomheter innen 
transport og andre næringer har oppdrag i bygg og anlegg.  
 
I Norge arbeider sju av ti yrkesaktive i bygg og anlegg i typiske bygg- og håndverksyrker, mens én av 
fem er ansatt som teknikere, sivilingeniører, ingeniører, mellomledere eller ledere i små private virk-
somheter4. Sammenlignet med andre næringer er andelen midlertidig ansatte 4,7 prosent mot 7,9 

                                                      
1 www.ssb.no 
2 SSB, bedriftsstatistikk 2013 
3 SSB, AKU (2012) 
4 SSB levekårsundersøkelse 2009 (LKU).  
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prosent i andre næringer.2 Næringen er også svært mannsdominert, med 92 prosent menn blant de 
sysselsatte.2 Søkertallene til videregående opplæring viser at dette bildet ikke ser ut til å være i endring.  
 
Gjennomsnittsalderen for yrkesaktive i bygg og anlegg er ifølge LKU 39,8 år mens gjennomsnittet for 
alle yrkesaktive er 41,8 år. Som vi ser av figuren er det større avgang blant de eldste i bygg og anlegg 
sammenlignet med alle næringer. Figuren viser også at det er flere unge under 25 år i næringen. 
 

 
Figur 2-1   Alderssammensetting for sysselsatte i bygg og anlegg og for alle yrkesaktive.  (Kilde: AKU 2010) 

 
Næringen sysselsetter som nevnt mange unge og over 91 prosent av de unge (15-24 år) i bygg og anlegg 
jobber heltid mot 39 prosent i øvrige næringer. Det blir med andre ord utført langt flere årsverk blant 
de unge i denne næringen enn i andre næringer. Den yngste gruppen er dominert av unge menn som er 
på vei til å ta eller som akkurat er ferdig med, fag- eller svennebrev (Kjestveit m.fl. 2008).  Det er også 
en større andel av de eldre (55-66 år) i bygg og anlegg som jobber heltid sammenlignet med øvrige 
næringer.5 
 
Figur 2.2 viser at Norge har fått mange arbeidsinnvandrere fra EU-land etter EU-utvidelsen i 2004 og 
2007. Det gjelder både arbeidstakere som ansettes i norske virksomheter og ansatte hos utenlandske 
virksomheter som er på midlertidige oppdrag i Norge.  
 
I alt er det i overkant av 48 000 registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg og blant disse er 22 653 
på korttidsopphold. 26 546 er fra EU-land i Øst-Europa og utgjør den største gruppen innvandrere i 
denne næringen. Det er mindre bruk av østeuropeisk arbeidskraft i anleggsnæringen enn i bygge-
næringen (Bråthen m.fl. 2012).  
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Figur 2-2  Antall ikke bosatte (mørk) og bosatte lønnstakere (lys) i bygg og anlegg etter landbakgrunn (Kilde: SSB 2011) 
 
Det har som nevnt vært en sterk økning i innleide arbeidstakere i bygg og anlegg etter finanskrisen. 
Bemanningsselskapenes utleie av arbeidskraft til byggenæringen økte med mer enn 40 prosent fra 1. 
kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 (NHO 2012). Det er mye som tyder på at finanskrisa har fått entrepre-
nørene i byggenæringen til å endre sine arbeidskraftstrategier slik at bedriftene nå har en kjerne av 
fast ansatte og dekker behovet for bemanning ut over dette med innleide arbeidstakere eller 
underentrepriser (Nergaard m.fl. 2011). En kartlegging av 36 byggeplasser i Oslo området høsten 
2011 avdekket at omtrent halvparten av arbeidstakerne innen grunnarbeid, betong-, tømrer- og 
rørleggerarbeid var innleid. Innleieandelen var lavere blant underleverandører enn hos hovedentre-
prenører (Eilertsen 2011). Mange av de innleide arbeidstakerne kommer fra Øst- Europa, og i FAFO 
sin undersøkelse om bruk av østeuropeisk arbeidskraft fant de at 38 prosent av bedriftene har egne 
ansatte, 43 prosent bruker innleide/ansatte hos underentreprenører, og 19 prosent har begge deler 
(Bråthen m.fl. 2012). Bruk av innleid arbeidskraft skaper noen utfordringer, bl.a. ved at HMS-
ansvaret er delt mellom bemanningsvirksomhet og innleier. Mange forhold som påvirker arbeids-
takernes hverdag vil ligge utenfor arbeidsgivers kontroll. Arbeidstid er et spesielt problematisk tema 
ved bruk av innleid arbeidskraft fordi både arbeidstaker og oppdragsgiver kan ha interesse av at det 
jobbes mye. I tillegg kan det i mange tilfeller være slik at arbeidstakere leies ut til andre oppdrags-
givere i perioder hvor de egentlig skulle hatt fri (Bråthen m.fl. 2012).  
 

3.2 Sosial dumping 
Det høye aktivitetsnivået i byggenæringen og bruk av mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter 
skaper høy risiko for ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser. Regjeringen definerer sosial dumping som: 
«Brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard og når 
det tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt sammenlignet med hva norske arbeidstakere tjener, 
eller som ikke er i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter» (Stortingsmelding nr. 29, 2010-2011). 
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Den økte tilstrømmingen av østeuropeisk arbeidskraft førte til at regjeringen iverksatte to handlings-
planer for å motvirke at sosial dumping brer om seg og blir et vedvarende problem i norsk arbeidsliv.  
 
Viktige elementer i handlingsplanene var krav om ID-kort for alle arbeidstakere på bygge- og anleggs-
plasser, et nytt register over bemanningsvirksomheter, innføring av solidaritetsansvar i de allmengjorte 
områdene og visse endringer i lov om allmenngjorte tariffavtaler. Tilsynsmyndighetene har også fått økt 
myndighet, blant annet med tilsyn med lønnsforhold i allmenngjorte områder. I tillegg er det gitt 
anledning til å bruke reaksjoner (pålegg, stans av arbeid og tvangsmulkt) i forbindelse med brudd på 
allmenngjøringsloven og utlendingsloven (St. meld. 29. 2010-2011, Bråthen m.fl. 2012). 
 

3.3 Regelverk og HMS-arbeid 
I dette delkapitlet ser vi nærmere på noe av regelverket som gjelder innenfor bygg og anlegg, og på 
etterlevelsen av det. Arbeidsgiver har ansvaret for at HMS-regelverket følges opp, mens arbeidstakerne 
har plikt til å medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet.  
 
Interkontrollforskriften 
Internkontrollforskriften stiller krav om at det systematiske HMS-arbeidet skal dokumenteres i den 
form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 
størrelse. Virksomhetene må selv vurdere hvilken risiko driften medfører og de har plikt til å ha 
løpende oversikt over eventuelle endringer over tid. 
 
HMS-system 
Det stilles krav om at virksomhetene har sitt eget HMS-system. Med HMS-system mener vi virksom-
hetens systemer og rutiner for å følge kravene til systematisk HMS-arbeid i internkontrollforskriften. 
HMS-systemet skal tilpasses de oppgaver og tjenester som virksomheten utfører. Alle forhold som 
angår helse, miljø og sikkerhet for virksomheten skal omfattes av HMS-systemet.  
 
Byggherreforskriften 
Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggs-
prosessen. Pliktene skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir 
ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende 
årsak til mange ulykker.  
 
Byggherren skal påse at det utarbeides en SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for alle bygge- 
eller anleggsprosjekter, og at den foreligger før arbeidet starter. Planen skal inneholde et organisasjons-
kart, en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke 
tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse, og rutiner for avviksbehandling. 
 
Arbeidsmiljøutvalg 
I virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg (AMU), 
der arbeidsgiver, arbeidstaker og verne- og helsepersonell er representert.  
 
Verneombud 
Virksomhetene har plikt til å velge verneombud. I virksomheter med færre enn ti arbeidstakere, kan 
partene ha skriftlige avtaler om en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved 
virksomheten. Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-spørsmål og skal ivareta deres 
interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid dersom han 
eller hun mener det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse. 
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Regionale verneombud 
Ordningen med regionale verneombud (RVO) for bygg- og anleggsvirksomhet ble etablert i 1981. 
For å redusere risikoen for ulykker, skader, helseproblemer og utstøting fra arbeidslivet i bygge- og 
anleggs-bransjen, besluttet staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan 
operere på tvers av virksomhetene innen et geografisk område. De regionale verneombudene kan 
besøke alle arbeidsplasser innen bygg og anlegg. På arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud 
eller inngått skriftlig avtale om en annen ordning, trer det regionale verneombudet inn i 
verneombudets sted og har de samme rettigheter og plikter som et valgt verneombud. 
 

3.4 HMS-arbeid i bygg og anlegg 
Mange virksomheter innen bygg og anlegg har fortsatt utfordringer med det systematiske HMS-
arbeidet. Det er de minste virksomhetene som er svakest på å dokumentere sitt systematiske HMS-
arbeidet. Det er også mangler når det gjelder gjennomføring av konkrete HMS-aktiviteter som for 
eksempel vernerunder og avviksregistrering.  I de minste virksomhetene er det flest ledere som enten 
har en kort eller ingen HMS-opplæring. Det er også færre verneombud i de minste virksomhetene. I 
de aller minste virksomhetene (1-4 ansatte) oppgir tre av fire at de ikke har verneombud, mens i 
virksomheter med 5-9 ansatte er det 40 prosent som ikke har verneombud. Regionale verneombud 
skal først og fremst bistå på mindre arbeidsplasser, og innta rollen som verneombud for virksomheter 
som ikke har sitt eget. Undersøkelser foretatt av FAFO viser at de regionale verneombudene likevel 
kun når fram til et mindretall av de små virksomhetene (Bråthen m.fl. 2012). 
 
 
Oppsummering: 
• Bygg og anlegg sysselsetter om lag sju prosent av arbeidsstyrken.  
• Næringsstrukturen preges av mange ulike aktører med til tider uklare ansvarsforhold.  
• Det er mange små virksomheter i bygg og anlegg 
• Flere unge arbeidstakere i næringen og andel som jobber fulltid er langt høyere enn i andre 

næringer.  
• Det er utfordringer knyttet til systematisk HMS-arbeid, særlig i de minste virksomhetene. 
• Det er mange arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som arbeider i bygg og anlegg. 

 
 
 
 

4 Eksponering 
I et forebyggingsperspektiv er det viktig å kjenne til hvilke spesifikke eksponeringer i et arbeidsmiljø 
som har betydning for arbeidstakeres helse, og i hvilket omfang arbeidstakere er utsatt for slike 
eksponeringer. NOA har med utgangspunkt i sin overvåking analysert data om potensielt skadelige 
eksponeringer i arbeidsmiljøet6. De skiller mellom organisatoriske, mekaniske (ergonomiske), fysiske, 
kjemiske/biologiske og psykososiale arbeidsmiljøeksponeringer. Figuren under viser selvrapportert 
risiko for eksponering blant yrkesaktive innen bygg og anlegg sammenlignet med øvrige næringer. En 
faktor på 2 indikerer at ansatte innen bygg og anlegg oppgir å være dobbelt så hyppig eksponert, mens 
en faktor på 0,5 indikerer halvparten så hyppig eksponering eller 50 prosent lavere risiko. Tallverdien 1 

                                                      
6 NOAs overvåkningsverktøy: www.arbeidshelsen.no 
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representerer eksponering lik gjennomsnittet for øvrige.  Eksponeringen er delt opp i fem ulike typer 
eksponering; organisatorisk, psykososialt, kjemisk/biologisk, mekanisk og fysisk.  
 

 
Figur 4-1  Risiko for eksponering blant yrkesaktive innen bygg og anlegg sammenlignet med øvrige næringer (Kilde: SSB, 

LKU 2009) 

 

4.1 Organisatorisk eksponering 
Organisatoriske betingelser brukes i begrenset betydning om strukturelle og formelle forhold på arbeids-
plassen, om ansvarsforhold, størrelsen på enheter og grupper, team, arbeidstid, skiftordninger og formelle 
veier for kommunikasjon. De organisatoriske arbeidsbetingelsene legger føringer for ergonomiske, 
psykososiale, kjemiske, biologiske, fysiske og mekaniske arbeidsbetingelser. Organisatoriske arbeidsbeting-
elser kan skape helsebelastninger og det kan ta lang tid før dårlige arbeidsbetingelser slår ut i uheldige 
fysiske og psykiske belastninger og konsekvenser i form av skade, sykdom, sykefravær og utstøting.  
 
Yrkesaktive i bygg og anlegg oppgir noe høyere forekomst av lange arbeidsuker, det vil si arbeid over 
45 timer i uka, og noe mer forekomst av nedbemanning som har betydning for den enkeltes arbeids-
situasjon. Når det gjelder yrkesgruppen vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere oppgir denne yrkes-
gruppen også en overhyppighet av nattarbeid sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive7. 
 

                                                      
7 Vedlegg1, tabell 6 
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4.2 Mekanisk (ergonomisk) og fysisk eksponering 
Tungt fysisk arbeid, uheldige arbeidsstillinger, og repetitive bevegelser er eksempler på typiske 
mekaniske (ergonomiske) eksponeringer. Støy, vibrasjoner og ugunstige temperaturforhold er typiske 
fysiske arbeidsmiljøeksponeringer. Mekaniske (ergonomiske) eksponeringer er vist å kunne gi vesentlig 
økt risiko for ulike muskel- og skjelettplager og vibrasjoner fra maskiner og håndholdte verktøy kan 
skade de små nervene og blodårene som går til hendene (NOA faktabok 2011). 
 
Figuren viser at yrkesaktive innen bygg og anlegg oppgir å være overeksponert for alle potensielt 
skadelige mekaniske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer som er målt.  Yrkesaktive innen bygg og anlegg 
oppgir i særlig grad eksponering for repetitive hånd-arm-bevegelser, ugunstige stillinger som arbeid på 
huk/kne, arbeid med hender over skulderhøyde, tunge løft og arbeid i omgivelser hvor man blir 
eksponert for kulde. De er også mer utsatt for tungt fysisk arbeid, ubekvemme løft og vibrasjoner9. 
 

4.3 Kjemisk og biologisk eksponering 
Kontakt med kjemikalier, biologisk materiale, støv, røyk, damp og gass kan gi ulike helseplager og 
helseskader, alt fra tørr og sprukken hud, til løsemiddelskader, nedsatt lungefunksjon og forskjellige 
kreftformer. De ulike stoffene kan komme i kontakt med kroppen og inn i kroppen i hovedsak ved 
inhalasjon, men også ved hudkontakt. Risikoen for helseskade av kjemiske og biologiske stoffer 
avhenger av stoffenes iboende egenskaper, men det er viktig å poengtere at eksponeringspotensialet 
henger sammen med hvordan stoffene brukes, hvor ofte og i hvilken grad man er eksponert.  Dessuten 
kan utviklingen av eventuelle helseproblemer som skyldes kjemisk og biologisk eksponering ta lang tid, 
gjerne flere tiår fra eksponeringen skjer. 
 
En studie fra STAMI viser økt forekomst av yrkesrelatert KOLS hos asfaltarbeidere (Ulvestad m.fl. 
2007). Asfaltarbeid forbindes med helserisikoer grunnet eksponering for støv, oljetåke, PAH og 
nitrogenoksider. En annen studie fra STAMI viser at også tunnelarbeid gir økt risiko for KOLS 
(Ulvestad m.fl. 2003). Anleggsarbeidere, og spesielt tunnelarbeidere, er eksponert for en rekke kjemiske 
substanser som støv, dieseleksos, kvarts, oljetåke, nitrogendioksid og karbonmonoksid. Det foreligger 
svært få tilgjengelige eksponeringsmålinger og studier i Norge som kan si noe om eksponeringsnivåene i 
byggenæringen. I Sverige har Arbeidsmiljöverket sett på eksponering for støv i forbindelse med 
rivnings- og ombyggingsarbeid og det ble rapportert at administrative normer ofte ble overskredet 
(Arbeidsmiljöverket 2005: 2). 
 
Yrkesaktive innen bygg og anlegg oppgir høyere eksponering for en rekke kjemiske og biologiske 
faktorer enn øvrige yrkesaktive. Overhyppigheten er særlig knyttet til støveksponering. Dette er i 
hovedsak eksponering for organisk støv (f.eks. trestøv), metallstøv/-røyk og mineralstøv (for eksempel 
stein, kvarts, sement, asbest eller mineralull). Andelen som oppgir dette vises i tabell 6 i vedlegg 1. 
 
Overeksponering for metallstøv/-røyk, mineralstøv, passiv røyking og hudkontakt med løse- og 
avfettingsmidler omfatter alle yrkesgrupper innen bygg og anlegg, mens det er rørleggere/bygghånd-
verkere og vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere som oppgir overeksponering for gasser og damper. 
Tømrere og trearbeidere oppgir høyest grad av overeksponering for organisk støv. 
 
Bygg og anlegg er en av næringsgruppene som benytter størst antall ulike faremerkete kjemiske 
produkter. I 2011 ble det registrert et forbruk på 4,1 millioner tonn av 2450 forskjellige produkter. 
Håndtering av et stort antall ulike kjemiske stoffer og produkter gir flere risikofaktorer og gir et økt 
behov for opplæring og informasjon om håndtering av disse kjemikaliene. Over 80 prosent av disse 



KOMPASS TEMA: Tilstandsanalyse i bygg og anlegg 

15 

produktene8 (sett i forhold til totalt antall produkter) benyttes i spesialisert bygge- og anleggsvirksom-
het, særlig i forbindelse med snekkerarbeid, gulvlegging og malearbeid. Volummessig utgjør sement, 
betong og mørtel om lag 95 prosent av produktene. Næringen bruker også produkter med kreftfrem-
kallende, mutagene og reprotoksiske egenskaper blant annet i malings- og lakkprodukter, og i fyllings-
midler (fugemidler, injeksjonsmidler og andre fyllingsmidler), gulvleggingsmaterialer, lim, bindemidler 
og herdere. Bygg og anlegg er den næringen som benytter flest produkter merket med fare for allergi 
ved hudkontakt og/eller innånding. Produkter som kan gi fare for allergi ved hudkontakt utgjør nær 40 
prosent av antall produkter som benyttes i bygg- og anleggsbransjen. Vi finner disse produktene i 
hovedsak blant konstruksjonsmaterialer (i hovedsak sement, betong og mørtel), i gulvleggingsmaterialer 
(f.eks. epoksygulv) og maling, lakk, lim, bindemidler og i fargestoffer. Produkter som er merket med 
fare for allergi ved innånding finner vi for eksempel blant herdere, fyllingsmidler (fugemidler, injek-
sjonsmidler og andre fyllingsmidler), gulvleggingsmaterialer, lim og bindemidler. 
 
I tillegg håndteres avfall hvor det kan være stoffer og materialer av potensielt helseskadelig karakter. 
Dette er stoffer som PCB, kreosot og asbest. I 2011 ble det registrert 1,6 millioner tonn avfall fra 
byggeaktivitet, hvorav 1/3 var fra rehabilitering av bygg, 1/3 fra avfall fra nybygg og 1/3 fra 
riveaktivitet9.  
 

4.4 Psykososial eksponering 
Psykososiale arbeidsbetingelser inkluderer psykologiske og sosiale forhold i arbeidsmiljøet og dreier seg 
om de mellommenneskelige relasjonene i arbeidssituasjonen. Dette omfatter både arbeidsinnhold og 
det mer uformelle sosiale arbeidsmiljøet.  
 
Yrkesaktive i bygg og anlegg opplever i hovedsak å ha et mer gunstig psykososialt arbeidsmiljø sam-
menlignet med yrkesaktive i øvrige næringer. Likevel oppgir vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere noe 
mere konflikter på jobb med overordnede eller kolleger enn øvrige yrkesaktive. 
 

4.5 Eksponering, alder og virksomhetsstørrelse 
Mye tyder på at arbeidstakere i ulike aldersgrupper og typer virksomheter utsettes for ulik grad av eks-
ponering. Sammenlignet med øvrige aldersgrupper oppgir de yngste arbeidstakerne i bygg og anlegg 
(16-24 år) med få unntak mer eksponering for potensielt skadelige fysisk, mekanisk og kjemiske 
arbeidsmiljøfaktorer. Tilsvarende ser vi at de eldste arbeidstakerne gjennomgående oppgir at de 
eksponeres i mindre grad enn sine yngre kollegaer10.  
 
Virksomhetsstørrelse synes også å ha en innvirkning på eksponering. Arbeidstakere i virksomheter med 
ti eller færre ansatte har ulike eksponeringsutfordringer sammenlignet med arbeidstakere i virksomheter 
med flere enn ti ansatte. Arbeidstakere i virksomheter med ti eller færre ansatte er mer eksponert for 
organisk støv, gasser og damper og mineralstøv. De oppgir også flere arbeidstimer i uken, og er mer 
eksponert for mekaniske faktorer. Arbeidstakerne i disse virksomhetene er også mer eksponert for 
kulde og vibrasjoner. Arbeidstakere i virksomheter med ti eller færre ansatte oppgir i mindre grad 
varme- og støyeksponering, samt kjemisk eksponering for metallstøv/-røyk, rengjørings- løse- og 
avfettingsmidler og oljer/skjærevæsker11. 
 
                                                      
8 Tabell 2 i vedlegg 1. 
9 SSB Statistikkområde 01.05 Avfall 
10 Figur 2, vedlegg 1 
11 Figur 3, vedlegg 1 
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Oppsummering: 
• Yrkesaktive i bygg og anlegg oppgir at de er overeksponert for: 

- vibrasjoner, kulde, varme, dårlige lysforhold og støy 
- ugunstige arbeidsstillinger, hardt arbeid, tunge og ubekvemme løft  
- innånding av støv og røyk, hudkontakt med oljer og løsemidler og passiv røyking 

• De yngste arbeidstakerne er i større grad eksponert for fysiske, mekaniske og kjemiske faktorer i 
arbeidsmiljøet. 

• De som jobber i små virksomheter oppgir i større grad eksponering for mekaniske faktorer, lange 
arbeidsuker og kjemisk eksponering. 

 
 
 
 

5 Helseutfall 
Det å være i arbeid kan bidra til å forebygge sykdom og skape god helse. For noen arbeidstakere kan 
faktorer i arbeidsmiljøet medvirke til eller forårsake sykdom og uførhet. For å få et så sammensatt bilde 
som mulig av helseutfall12 forårsaket av ulik eksponering som forekommer i bygg og anlegg er det 
benyttet flere kilder13. Disse er beskrevet nærmere i vedlegg 4. I dette kapitlet ser vi først på arbeids-
relaterte helseplager. Deretter beskriver vi sykefravær i næringen og til slutt arbeidsskader og 
arbeidsskadedødsfall. 
 

5.1 Arbeidsrelaterte helseplager 
Sykdommer, symptomer og plager kan som nevnt ha sammenheng med arbeidet, og vi bruker da 
begreper som arbeidsrelatert eller yrkesbetinget. Noen vil omtale et helseproblem som arbeidsrelatert 
dersom sykdommen eller plagen skyldes arbeidet og ikke ville ha oppstått hvis personen ikke hadde 
vært i arbeid. Andre kan mene at sykdommen er arbeidsrelatert dersom arbeidet har forverret allerede 
eksisterende plager. Andre igjen kaller det arbeidsrelatert dersom sykdommen eller plagen er ufor-
enlig med arbeidet, slik at personen må være sykmeldt. Skader som oppstår på jobb og en del utvalgte 
sykdommer, kan godkjennes som yrkesskade og yrkessykdom etter NAVs regelverk. Bygg- og 
anleggsarbeidere er overrepresentert i register over arbeidsrelatert sykdom og i statistikken over 
arbeids-medisinske utredninger. I Figur 4.1 er det vist en oversikt over selvrapportert risiko for 
arbeidsrelaterte helseplager og helseplager totalt blant yrkesaktive innen bygg og anlegg sammenlignet 
med øvrige yrkesaktive. En faktor på 1 betyr at forekomsten av helseplager er som for øvrige yrke-
saktive. En faktor på 2 indikerer at ansatte innen bygg og anlegg oppgir å være dobbelt så hyppig 
plaget, mens en faktor på 0,5 indikerer halvparten så hyppig plaget eller 50 prosent mindre risiko. 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Helseutfall kan være død, uførhet, sykdom, skade eller annen plage vi oppsøker helsetjenesten for. 
13 Kilder som brukes er levekårsundersøkelsen 2009 (selvrapporterte helseplager), Arbeidstilsynets register for arbeidsrelatert 
sykdom (RAS), utredninger fra arbeidsmedisinske avdelinger og tall fra NAV (sykefravær). 
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Figur 4-1 Risiko for arbeidsrelaterte helseplager og helseplager totalt blant yrkesaktive innen bygg og anlegg 

sammenlignet med øvrige yrkesaktive (Kilde: SSB, LKU 2009). 

 
Av figuren ovenfor kan vi se at yrkesaktive innenfor bygg og anlegg i større grad enn øvrige rapporterer 
om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter som armsmerter, smerter i beina og ryggsmerter. Figuren 
viser også at yrkesaktive i næringen14 opplever nedsatt hørsel hyppigere enn andre yrkesaktive. Vi vet 
også at støyskader ofte meldes inn til Arbeidstilsynet sitt register for arbeidsrelatert sykdom, der yrkes-
gruppene vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere, tømrere og trearbeidere ofte går igjen i meldingene. 
 
De yrkesaktive i bygg og anlegg opplever mer arbeidsrelaterte luftveisplager enn øvrige. Det er de over 
40 år som bidrar til dette resultatet17. Dette gjelder spesielt for yrkesgruppene vei-, anleggs-, stein- og 
murarbeidere og tømrere og trearbeidere.  
 
I perioden 2009 til 2011 ble det ved norske arbeidsmedisinske avdelinger utredet om lag 200 tilfeller av 
sykdom i åndedrettsorganer blant eksponerte i bygg og anlegg. Av disse var 70 tilfeller astma og 67 
kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Ser vi på de viktigste eksponeringsfaktorene blant astmaut-
redningene er ett av tre tilfeller anført å være forårsaket av irritanter/allergener, nær fire av ti støv og 
om lag ett av fire toksiske gasser/røyk. Blant KOLS-utredningene tilskrives 60 prosent av tilfellene 
støv, 20 prosent toksiske gasser/røyk og ti prosent asbesteksponering.  
 
Sammenlignet med øvrige næringer oppgir de som jobber i bygg og anlegg mindre depresjon, søvn-
vansker og hodepine. Angstplager og magesmerter er som for øvrige. 

                                                      
14 I figur 4 i vedlegg 1, er helseplager kun for menn i bygg og anlegg sammenlignet med øvrige menn. 
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For hudplager er det ingen forskjell mellom gruppene. Sammenligner vi kun menn finner vi noe mer 
arbeidsrelaterte hudplager i bygg og anlegg.15 Eksponering for betong, sement og epoksyforbindelser er 
ofte oppgitt som årsak til hudlidelsene i meldingene som Arbeidstilsynet mottar om arbeidsrelatert 
sykdom. Over halvparten av disse tilfellene gjelder personer under 35 år.  
 
De som har vært ansatt i bygg og anlegg, håndverksfag og i industrien er blant de som har vært mest 
eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben. Flere av disse yrkene har høyere forekomst av lunge-
kreft og mesoteliom. Dette er kreftformer som for en stor del kan tilskrives historisk eksponering for 
asbest eller lignende.16   
 

5.2 Helseplager, alder og virksomhetsstørrelse 
Yrkesaktive i virksomheter med færre enn ti ansatte opplever i større grad enn de med flere enn ti 
ansatte arbeidsrelaterte helseplager. Det er særlig nervøsitet, angst eller rastløshet som viser høy fore-
komst i småvirksomhetene, men forekomsten av dette er ikke høyere i bygg og anlegg samlet sett. 
Dette kan trolig ses i sammenheng med nervøsitet for å miste jobben under finanskrisen i 2008–200917.  
 
Når man ser på helseutfall i bygg og anlegg etter alder sammenlignet med øvrige næringer, ser man at 
smerter i ben, armer og rygg forekommer i alle aldersgrupper, men at arbeidsrelaterte smerter i armer er 
mer utbredt blant de under 25 år og bensmerter blant de under 40 år. Nakke- og skuldersmerter oppgis 
i mindre grad blant de yngste i bygg og anlegg og nedsatt hørsel forekommer hyppigere i alle 
aldersgrupper sammenlignet med øvrige18.  
 

5.3 Sykefravær 
Helsen til en person vil være med på å bestemme arbeidsevnen, men samtidig vil samspillet mellom 
arbeidsevnen og kravene i jobben ha betydning for om og hvor mye man kan arbeide. Sykefravær og 
avgang fra arbeidslivet kan være et resultat av at arbeidsevnen blir redusert på grunn av sykdom og 
helseproblemer, men kan også følge av nye og økte krav i jobben hos personer med uendret arbeids-
evne. Noe av sykefraværet kan være direkte relatert til arbeidet, mens annet sykefravær kan skyldes at 
eksisterende plager blir forverret av arbeidet. 
 
Figur 4.2 viser at bygg- og anleggsansatte har egenmeldt og legemeldt sykefravær tilsvarende gjennom-
snittet for alle næringer. Ser man imidlertid på kjønnsfordelingen ligger fraværsprosenten for menn i 
bygg og anlegg betydelig høyere enn for alle menn, mens kvinner i bygg og anlegg er mindre sykmeldt 
enn kvinner generelt sett. Det er to topper i utviklingen i sykefraværet de siste årene. Fra 2003 til 2005 
fant det sted en brå og markant nedgang i sykefraværet. Det er flere forhold som kan ha påvirket 
utviklingen i sykefraværet i denne perioden. Endret regelverk knyttet til bedre oppfølging av de syk-
meldte, strengere krav for å bli langtidssykemeldt i mer enn åtte uker og økt bruk av gradert syke-
melding er kanskje de viktigste årsakene til nedgangen i sykefraværet i perioden (Faggruppen for IA-
avtalen, 2012). Fra 2005 til 2009 har sykefraværsprosenten vært noenlunde stabil med unntak av 2009 
som var et spesielt år. 2009 var spesielt på grunn av influensa som nasjonalt sto for 21 prosent av 
økningen i det legemeldte sykefraværet fra 2008-2009. En annen forklaring kan være nedbemanningene 
som fulgte i kjølvannet av finanskrisen høsten 2008 (Faggruppen for IA-avtalen, 2011).   
 
                                                      
15 I vedlegg 1, figur 4 er helseplager kun form menn i bygg og anlegg sammenlignet med øvrige menn. 
16 Vedlegg 3 
17 Tabell 3,vedlegg 1 
18 Figur 4,vedlegg 1 
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Figur 5-1  Utvikling i legemeldt og egenmeldt sykefravær, gitt som tapte dagsverk borte fra jobb i prosent av avtalte 

dagsverk (sykefraværsprosent) (Kilde: SSB 2001-2011). 

 
Selvrapporterte data viser at 19 prosent av de yrkesaktive i bygg og anlegg har hatt minst ett legemeldt 
sykefravær på 14 dager eller mer og 44 prosent av fraværet ble oppgitt å skyldes helseproblemer som 
helt eller delvis var forårsaket av jobben (arbeidsrelatert). Vei- /anleggs-/stein- og murarbeidere oppgir 
at hele 64 prosent av fraværet skyldes arbeidet. Tilsvarende tall for øvrige næringer er 17 prosent (36 
prosent arbeidsrelatert)19. 
 
Oppbrukte sykepengerettigheter er ofte et varsel om at man er på vei ut av arbeidslivet20. Når vi ser på 
oppbrukte sykepengerettigheter21 i ulike aldersgrupper forekommer det gjennomgående oftere i bygg og 
anlegg sammenlignet med alle næringer, se forøvrig tabell 6 i vedlegg 1. Forskjellen i andelen som har 
brukt opp sykepengerettighetene er størst i den yngste aldersgruppen (16-24 år). Unge i bygg og anlegg 
har halvannen gang så høy risiko for å være borte så lenge fra jobb at sykepengerettighetene blir brukt 
opp, som de unge i alle næringer under ett. Denne risikoen blir lavere jo eldre arbeidstakeren er, men 
øker noe for den eldste aldersgruppen (55-69 år).  
 
 

5.4 Sikkerhet og ulykker 
I dette kapitlet ser vi på arbeidsskadedødsfall og innmeldte arbeidsskader til Arbeidstilsynet. Inter-
nasjonalt er bygg og anlegg regnet for å være blant næringene med flest ulykker og andre arbeids-
relaterte helsekonsekvenser. Swuste m.fl. (2012) oppsummerer flere studier og finner at det er spesielle 
særtrekk ved arbeidet som gjør at produksjonsprosessen og sikkerhetsarbeidet er fragmentert med 
uklare ansvarsforhold, og at aktører nedover i hierarkiet får konsekvensene. Pinto m.fl. (2011) har gått 
gjennom en rekke studier og identifiserte aktuelle faktorer som påvirker sikkerheten i bygg og anlegg, 

                                                      
19 Figur 5, vedlegg 1 
20 NOA. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 
21 Dersom en person ikke har kommet tilbake i arbeid innen ett år, er sykepengerettighetene brukt opp. 
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bl.a. små virksomheter, svake sikkerhetsorganisasjoner, mangel på koordinering, dårlig kommunikasjon, 
økonomisk press og tidspress. 
 
Flere av disse risikofaktorene er også identifisert i norske studier. Nykamp m.fl. (2011) skriver at 
kompleksiteten i næringen med mye spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, 
utstrakt bruk av underentreprenører, mange små aktører, kompliserte kontraktsforhold, praksis med 
anbudskonkurranser og økt tendens til å sette ut tjenester skaper utfordringer for HMS-arbeid og 
sikkerhet. Alt dette bidrar til at bygg- og anleggsprosjekter ofte blir komplekse, og det har konsekvenser 
for sikkerheten. Bråthen m.fl. (2012) skriver at mangelfulle HMS-rutiner, korte tidsfrister og lange 
kontraktskjeder på mange arbeidsplasser fører til dårlig planlegging og koordinering. Og når tidspresset 
er stort, bidrar det til at flere beslutninger flyttes ned «på gulvet», og da blir bedriftene enda mer 
avhengig av at den enkelte arbeidstaker har god forståelse av og holdning til HMS-systemene og 
behovet for koordinering. Gravseth m.fl. (2006) fant i en studie av ulykker i bygg og anlegg også at 
tidspress er en sentral faktor. Tidspresset oppsto ofte på grunn av samordningsproblemer mellom de 
ulike yrkesgruppenes arbeid på byggeplassen. Planleggingen var ofte ikke god nok, slik at de forskjellige 
faggruppene, som rørleggere, snekkere og malere, ventet på hverandre eller kom i tidsnød.  
 
Oppsummert kan vi si at komplekse organisatoriske forhold har konsekvenser for sikkerheten og gjør 
at sikkerhetsarbeidet er spesielt krevende i bygg og anlegg. 
 
 

5.5 Arbeidsulykker 
I levekårsundersøkelsen 2009 er det tre ganger så mange sysselsatte i bygg og anlegg som oppgir at de 
har hatt en arbeidsskade som har medført fravær de siste 12 månedene (seks prosent) enn for alle sys-
selsatte (to prosent). Spesielt blant tømrere/trearbeidere og vei-/anleggs-/stein- og murarbeidere er det 
en høyere andel som rapporterer om skader. Over åtte prosent av tømrerne/trearbeiderne oppgir 
arbeidsskade med fravær, noe som er fire ganger så høyt som for alle yrker.  
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Figur 4-3  Arbeidsskadedødsfall der den omkomnes arbeidsgiver er en bygg- og anleggsvirksomhet (lys) og 

arbeidsskadedødsfall ved bygge- og anleggsarbeid der den omkomnes arbeidsgiver ikke er bygge- og 
anleggsvirksomhet (mørk del av søylen) pr. 15.10.2013 

 
Antallet arbeidsskadedødsfall er høyt sammenlignet med andre næringer. Figuren over viser utviklingen 
i arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg siden 1999. De lyse feltene viser antallet arbeidsskadedødsfall 
der den omkomnes arbeidsgiver er en bygg- og anleggsvirksomhet. Utviklingen viser en reduksjon i 
antall arbeidsskadedødsfall fra årtusenskiftet fram til 2007/2008 og deretter en svak økning. De siste 
årene har vi sett en utvikling med flere arbeidstakere som dør i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid, 



KOMPASS TEMA: Tilstandsanalyse i bygg og anlegg 

21 

men hvor de ikke er ansatt i en bygg- og anleggsvirksomhet. Vi har gått gjennom disse ulykkene siden 
2009 og de mørke feltene viser antall arbeidsskadedødsfall på bygge- og anleggsplasser der den om-
komnes arbeidsgiver ikke er en bygge- og anleggsvirksomhet. De fleste er innleide, ofte utenlandske, 
arbeidstakere som er ansatt hos bemanningsforetak, men vi har også tilfeller der arbeidstakere fra 
transport og konsulenttjenester dør under arbeid i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet.  
 
Vi har gått gjennom arbeidsskadedødsfallene som har skjedd i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid 
i perioden 2009-2013 og kategorisert dødsfallene etter aktivitet. Vi finner at bortimot halvparten av 
dødsfallene skjer i forbindelse med anleggsarbeid, omtrent én av fire ved henholdsvis byggearbeid og 
«annet arbeid», og én av ti i trafikken.  
 
Ved anleggsarbeid skjer de fleste ulykker ved at man blir påkjørt av gravemaskiner, lastebiler eller 
dumpere, eller at man kjører ut/og eller velter med lastebil eller dumpere. I de to siste årene har det vært 
flere ulykker hvor store anleggsmaskiner har havnet i vann/sjø og hvor sjåføren av disse maskinene har 
omkommet eller blitt alvorlig skadet. Det har også skjedd flere dødsulykker ved bruk av lastelemmer og 
løftebommer. 
 
Under byggearbeid inkluderer vi både oppføring og vedlikehold av bygg. De fleste ulykkene i bygg 
skjer ved fall – fall fra tak, gjennom tak, fra container og fra lift. I tillegg har det de siste årene skjedd 
flere dødsulykker i forbindelse med montering av elementer, flest ved montering av betongelementer. 
Annet-ulykkene har skjedd ved mange ulike aktiviteter der de fleste skjer under lasting og lossing. Men 
det har også skjedd dødsulykker i forbindelse med flytting av container, dykking og kutting av trær.  
 
Arbeidstilsynet har gjennom sin tilsynsaktivitet identifisert at elementer som en konstruksjonsløsning 
medfører svært høy risiko for arbeidsulykker. Dette bygger på inspektørenes erfaringer under tilsyn på 
byggeplasser og gjelder for alle typer elementer, ikke bare betongelementer. Det er utfordringer med 
forflytning av elementene på og av bil, heising og korrekt plassering i bygget, innfesting og arbeid ute på 
dekkekanter som ikke er sikret med stillas eller nett. Det er registrert flere arbeidsskadedødsfall og 
alvorlige personskader i forbindelse med elementbygging. I tillegg skjer det en rekke «nestenulykker» og 
uønskede hendelser hvor det ikke er personskade, men hvor potensialet for skade er stort. Disse 
hendelsene er typiske forhold som blir omtalt under samtaler med arbeidstakere på byggeplassene.  
 
Oversikt over meldte skader til Arbeidstilsynet22 tyder på at mange av arbeidsskadene i bygg og anlegg 
skjer innenfor næringsundergruppene grunnarbeid, oppføring av bygninger, elektrisk installasjons-
arbeid, annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet og utleie av arbeidskraft. Næringsundergruppen 
oppføring av bygninger skiller seg ut med nesten 40 prosent av skadene.  
 
Omtrent 20 prosent av de registrerte skadde i bygg og anlegg er utenlandske statsborgere. Av de 
utenlandske skadde kom 26 prosent fra Polen, 14 prosent fra Sverige og ti prosent fra Tyskland og ti 
prosent fra Litauen. En rapport fra Arbeidstilsynet (2012) tyder på at utenlandske arbeidstakere i bygg 
og anlegg er 20 prosent mer utsatt for arbeidsskader. Samtidig er det viktig å være klar over at 
forskjellen i realiteten trolig er større fordi vi ikke fanger opp innleide arbeidstakere og at 
underrapporteringen blant de utenlandske arbeidstakerne trolig er større.  
 
Omtrent en tredel av skadene er registrert i aldersgruppen 25–39, og litt over en firedel i gruppen 40–
54. Ser vi på risikoen (antall skader i forhold til sysselsatte), så er det langt flere unge som skader seg. 
                                                      
22 Arbeidsgiver skal snarest mulig varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke med alvorlig 
personskade (Arbeidsmiljøloven § 5-2). 
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En tredel av de registrerte skadene skjer ved fall. Deretter er det støt/treff av gjenstand (18 prosent) og 
stikk-/kuttulykker (14 prosent) som dominerer. Én av fire fallulykker er registrert under arbeid på 
stillas. Når det gjelder type stillas som involveres i ulykker, er støpestillas, rullestillas og løftestillas 
vanlige eksempler.  
 
Skader forårsaket av støt/treff utgjør 18 prosent av de meldte skadene til Arbeidstilsynet. Her er det 
mange ulike årsaker til at skaden inntreffer, men i flere tilfeller er håndtering av bor, drill og spikerpistol 
oppgitt. Årsak til skaden som ofte nevnes er at verktøyet glipper eller slår tilbake og treffer arbeids-
takeren (ofte i ansiktet). Stikk-/kuttulykker utgjør 14 prosent av de meldte skadene til Arbeidstilsynet. 
De fleste skadene skjer under arbeid med sag. Gjerdesag og sirkelsag er ofte involvert. Her nevnes det 
ofte at materiale kiler seg fast eller kommer skjevt i saga og medfører at arbeidstakeren får kutt i 
hånd/fingre.  
 
 
Oppsummering: 
• Yrkesaktive i bygg og anlegg oppgir mer arbeidsrelaterte helseutfall enn øvrige (smerter i ben, 

armer og rygg, luftveisplager og nedsatt hørsel.) 
• Arbeidsrelaterte luftveisplager oppgis å være særlig utbredt blant tømrere, trearbeidere og vei-, 

anleggs-, stein og murarbeidere og rapporteres av de over 40 år.  
• Menn som jobber i bygg og anlegg har betydelig mer egenmeldt og legemeldt sykefravær enn menn 

i andre næringer. Flere yrkesgrupper oppgir at fraværet i høy grad skyldes jobben. 
• Yrkesaktive i bygg og anlegg er overrepresentert i dataene for oppbrukte sykepengerettigheter fra 

NAV. Det er særlig muskel- og skjelettdiagnoser som utgjør den største gruppen av diagnoser.  
• Kompleks struktur gjør at sikkerhetsarbeidet er spesielt krevende 
• Tre ganger så mange sysselsatte i bygg og anlegg oppgir at de har hatt en arbeidsskade som har 

medført fravær de siste 12 månedene (seks prosent) enn for alle sysselsatte (to prosent).  
• Tømrere og trearbeidere er spesielt utsatt for arbeidsskader. 
• Bortimot halvparten av arbeidsskadedødsfallene de siste årene har skjedd i forbindelse med 

anleggsarbeid, omtrent én av fire ved henholdsvis byggearbeid og «annet arbeid», og én av ti i 
trafikken.  

• Risikoen for skader er størst i forbindelse med byggearbeid, mens risikoen for arbeidsskadedødsfall 
er størst i forbindelse med anleggsarbeid 

• Mange av de skadde er unge, mange er utenlandske og mange er ansatt i små virksomheter 
 
 

6 Tilsynsaktivitet 
Gjennom tilsyn skaffer Arbeidstilsynet seg kunnskap om hvordan det systematiske HMS-arbeidet 
foregår i virksomhetene. I perioden 2008 til 2012 ble det gjennomført 19 554 tilsyn i bygg- og anleggs-
næringen og det ble gitt 29 859 reaksjoner23. I 44 prosent av tilsynene var teknisk sikkerhet hovedtema 
og 34 prosent av reaksjonene gjaldt teknisk sikkerhet. 29 prosent av tilsynene hadde forebygging av 
sosial dumping som hovedtema og 32 prosent av reaksjonene gjaldt sosial dumping. Under ti prosent 
av tilsynene hadde ergonomi, tilsyn etter meldte arbeidsulykker og kjemiske forhold som hovedtema. 
Arbeidstilsynet ser at det fortsatt er utfordringer knyttet til sikkerhetsforhold i bygg og anlegg som bruk 

                                                      
23 Reaksjon er Arbeidstilsynets formelle tiltak overfor en virksomhet når brudd i forhold til kravene i arbeidsmiljøloven eller 
i en av forskriftene er avdekket.  
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av arbeidsutstyr og arbeid på stillaser/stiger og tak. Det er også gitt mange pålegg på grunn av 
manglende ID-kort.24 
 

6.1 Tilsyn med byggherreforskriften 
I 2010 ble byggherreforskriften revidert med sikte på å klargjøre byggherrens ansvarsområde når det 
gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet har i perioden 2010–11 gjennomført et 
nasjonalt prosjekt med formål å øke kompetansen om byggherreforskriften, og tydeliggjøre bygg-
herrens ansvar i den nye byggherreforskriften. Kommunene var valgt som hovedsatsing i prosjektet. 
Resultatene viser at opp mot 40 % av de vurderte prosjektene ikke tilfredsstiller enkelkrav i bygg-
herreforskriften. Kravene til tilstrekkelig risikokartlegging i tilbudsgrunnlaget, og å stille krav til 
utarbeidelse av SHA-plan, er krav som i minst grad følges opp. Mangler i SHA-plan kan ha betydning 
for risikoforhold og er viktig å følge opp slik at farlige situasjoner ikke oppstår. 
 

6.2 Tilsyn med sosial dumping 
I 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet 1400 tilsyn med virksomheter i næringen bygg og anlegg med tema 
sosial dumping. Tilsynene resulterte i reaksjonsgrad på 73 prosent. I over halvparten av tilsynene ble det 
gitt pålegg knyttet til ID-kort, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid og sikkerhet. De resterende påleggene 
er knyttet til farlige forhold på arbeidsplassen, kjemiske farer, manglende opplæring, problemer med 
kommunikasjon grunnet ulike språk, manglende verneombud og bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet 
har i 2012 stanset arbeid ved 385 tilfeller i ulike virksomheter. De fleste gangene som følge av akutt fare 
for liv og helse på byggeplasser.  
 
Selv om det i enkeltsaker blir avdekket brudd på regelverket i alle deler av næringen, er Arbeidstilsynets 
erfaring fra tilsyn at det oftest forekommer ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser hos utenlandske virk-
somheter som utfører oppdrag nederst i en leverandørkjede, som driver innen privathus- og hytte-
bygging, og som utfører oppdrag knyttet til vedlikehold og renovering. Bruken av innleid arbeidskraft 
er stor, også fra utenlandske bemanningsforetak. Inspektørene mener å se at flere virksomheter til-
passer seg Arbeidstilsynets kontrollpraksis slik at dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår viser lovlige 
forhold. I en del slike tilfeller mener inspektørene at de reelle forholdene er annerledes.  
 
I 2012 er det i større del av tilsynet enn tidligere satt fokus på byggherres og hovedentreprenørens 
ansvar for å unngå at useriøse får oppdrag i byggeprosjekter. Det har vist seg effektivt å trekke bygg-
herre inn i saker med mistanke om sosial dumping hos underentreprenør, også i tilfeller der byggherre 
ikke er omfattet av påseplikten. Erfaringen er at en seriøs byggherre raskt setter i gang tiltak overfor 
underentreprenører for å sikre lovlige lønns- og arbeidsvilkår og at sikkerhetsbestemmelser blir fulgt.  
 
 
Oppsummering: 

• Arbeidstilsynet ser at det fortsatt er utfordringer knyttet til sikkerhetsforhold i bygg og anlegg, 
som bruk av arbeidsutstyr og arbeid på stillaser, stiger og tak, og manglende ID- kort. 

• Arbeidstilsynet har i 2012 stanset arbeid ved 385 tilfeller i ulike virksomheter.  
• Arbeidstilsynets erfarer fra tilsyn at det oftest forekommer ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser 

hos utenlandske virksomheter som utfører oppdrag nederst i en leverandørkjede. 

                                                      
24 Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine 
arbeidstakere med ID-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for. 
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7 Oppsummering 
Formålet med denne rapporten er å gi en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden i næringen og 
peke på viktige forhold som er sentrale for Arbeidstilsynet sitt videre arbeid overfor næringen. Rapporten 
peker på en rekke arbeidsmiljøutfordringer.  
 
Bygg og anlegg er preget av mange små bedrifter, komplekse organisatoriske forhold, mye spesialisert 
kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk av underentreprenører, kompliserte 
kontraktsforhold, praksis med anbudskonkurranser og økende tendens til å sette ut tjenester. Slike 
strukturelle trekk gjør det spesielt utfordrende å drive et godt HMS-arbeid.  
 
I levekårsundersøkelsen oppgir yrkesaktive i bygg og anlegg at de i større grad enn andre yrkesaktive er 
eksponert for en rekke faktorer som lange arbeidsuker, en rekke kjemiske og biologiske faktorer, 
mekaniske (ergonomiske) og fysiske eksponeringer. Yrkesaktive innen bygg og anlegg rapporterer i 
større grad enn øvrige om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter som armsmerter, smerter i beina 
og ryggsmerter. De opplever også nedsatt hørsel og mer arbeidsrelaterte luftveisplager enn øvrige. Tre 
ganger så mange sysselsatte i bygg og anlegg oppgir at de har hatt en arbeidsskade som har medført 
fravær de siste 12 månedene (seks prosent) enn for alle sysselsatte (to prosent). En gjennomgang av 
arbeidsskadedødsfallene i perioden 2009–2013 viser at bortimot halvparten av dødsfallene skjer i for-
bindelse med anleggsarbeid, omtrent én av fire ved henholdsvis byggearbeid og «annet arbeid», og én av 
ti i trafikken.  
 
Kartleggingen trekker også fram at det er spesielt store utfordringer knyttet til små virksomheter, unge 
arbeidstakere, utenlandske arbeidstakere, innleie og sosial dumping.  
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Modeller, tabeller og figurer 

Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell 
 

 
Figur 9-1. Figuren viser andelen av foretakene (mørk grønn) fordelt på antall sysselsatte i  

foretakene. Lys grønne søyler viser andelen av de sysselsatte som er tilknyttet  
foretakene. (Kilde SSB Strukturstatistikk 2010) 
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Heltid* 
(37timer/uke  
eller mer) 

Lang deltid 
 (20-36 
timer/uke) 

Kort deltid 
 (1-19 timer/uke) 

Bygg og anlegg, (15-24 år) 91 3 6 

Øvrige næringer (15-24 år) 39 13 47 

Bygg og anlegg, (55-66 år) 86 8 6 

Øvrige næringer (55-66 år) 70 18 12 

*32–36 timer/uke kan være enten lang deltid eller heltid avhengig av vedkommende jobber skift/turnus 

Tabell 1. Tabellen viser andelen av de sysselsatte som jobber heltid og deltid i bygg og  
anlegg og i øvrige næringer blant de unge og eldre. Kilde: AKU 2011, 4. kvartal. 

 
 
 
 
 
Kategori Antall produkt 
Deklarerte produkt, totalt 2450 
CMR merkede produkter, totalt 127 
 - Kreftfremkallende produkt (Kreft 1,2 og 3) 79 
 - Kreftfremkallende produkt (Kreft 1 og 2) 14 
 - Reproduksjonsskadelige produkt (Rep 1,2 og 3) 47 
 - Reproduksjonsskadelige produkt (Rep 1 og 2) 14 
 - Mutagene/arvestoffskadelige produkt (Mut 1,2 og 3) 8 
 - Mutagene/arvestoffskadelige produkt (Mut 1 og 2) <3 
Produkt med fare for allergi ved innånding 159 
Produkt med fare for allergi ved hudkontakt 887 

Tabell 2. Tabellen viser antall deklarasjonspliktige produkter i bygg og anlegg meldt til  
Produktregisteret i 2011. 
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Figur 2.  Figuren viser risiko25 for eksponering etter aldersgrupper i bygg og anlegg, logaritmisk skala. 

Arbeidstakere i aldersgruppen 16-24 år er sammenlignet med arbeidstakere i alderen 25-66 år,  
mens arbeidstakere i aldersgruppen 55-66 år er sammenlignet med arbeidstakere i alderen  
16-54 år. Kilde: SSB, LKU 2009 

 
 
 

                                                      
25 En faktor på 2 indikerer at ansatte innen bygg og anlegg oppgir å være dobbelt så hyppig eksponert, mens en faktor på 0,5 
indikerer halvparten så hyppig eksponering eller 50 prosent redusert risiko. Tallverdien én representerer eksponering lik 
gjennomsnittet for henholdsvis aldersgruppen 25-66 år og aldersgruppen 16-54 år. Kilde: SSB, LKU 2009 
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Figur 3  Figuren viser risiko26 for eksponering etter virksomhetsstørrelse, logaritmisk skala. 

Virksomheter med 1-10 ansatte er sammenliknet med virksomheter med flere enn 10 ansatte  
(kilde: SSB, LKU 2009). 

  

                                                      
26 En faktor på 2 indikerer at ansatte innen bygg og anlegg oppgir å være dobbelt så hyppig eksponert, mens en faktor på 0,5 
indikerer halvparten så hyppig eksponering eller 5o prosent redusert risiko. Tallverdien én representerer eksponering lik 
gjennomsnittet for virksomheter med flere enn 10 ansatte (kilde: SSB, LKU 2009). 
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16-24 år,  

totalt 

16-24 år, 
arbeidsrelatert 

25-39 år, 

 totalt 

25-39 år, 
arbeidsrelatert 

40-54 år,  

totalt 

40-54 år 
arbeidsrelatert 

55-66 år , 

 totalt 

55-66 år , 
arbeidsrelatert 

Smerter i beina 1.19 1.69 1.29 2.04 1.03 1.51 1.02 1.50

Ryggsmerter 1.14 1.45 0.97 1.74 1.08 1.21 1.11 1.63

Armsmerter 1.97 2.39 1.16 1.38 1.17 1.38 1.18 1.46

Nakke/skuldersmerter 0.67 0.77 0.99 1.09 0.97 1.08 0.97 1.12

Nedsatt hørsel 2.00 4.34 1.47 2.20 1.55 3.04 1.48 3.51

Luftveisplager 0.78 - 0.94 - 1.06 2.28 1.06 2.61

Hudplager 0.52 - 0.87 1.43 1.10 0.88 0.53 -

Øyeplager 1.14 - 0.82 1.14 0.83 0.74 0.87 -

Søvnvansker 0.80 0.81 0.91 0.98 0.76 0.59 0.77 0.60

Depresjon 0.61 - 0.87 - 0.54 0.45 1.09 0.97

Angst 1.18 1.41 1.09 1.06 0.85 0.63 1.11 1.55

Hodepine 0.88 - 0.73 - 0.65 0.48 0.91 0.95

Magesmerter 0.96 - 0.78 1.17 1.23 1.01 1.00 -

Sykefravær >14 dager 1.29 - 1.13 2.17 1.07 0.89 1.26 2.46

 
Tabell 3 Tabellen viser selvrapportert risiko for helseutfall totalt og arbeidsrelatert helseutfall for ulike 

aldersgrupper i bygg og anlegg sammenlignet med samme aldersgruppe i øvrige næringer.  
(Der det ikke er tall er det er for få personer i utvalget til å kunne rapportere data). 
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Figur 4  Figuren viser risiko27 for helseutfall fordelt på virksomhetsstørrelse, logaritmisk skala. Virksomheter 

med 1-10 ansatte er sammenliknet med de med flere enn 10 ansatte (kilde: SSB, LKU 2009). 
 
 

 
Figur 5  Figuren viser andel langtidssykemeldte (>13 uker) i 2008 som ikke er tilbake på jobb etter et år 

(arbeidstakere), utvalgte yrker (kilde: NAV 2009). 
 
 

                                                      
27 En faktor på 2 indikerer at ansatte innen bygg og anlegg oppgir å være dobbelt så hyppig eksponert, mens en faktor på 0,5 
indikerer halvparten så hyppig eksponering eller 50 prosent redusert risiko. Tallverdien én representerer eksponering lik 
gjennomsnittet for virksomheter med flere enn 10 ansatte (Kilde: SSB, LKU 2009). 
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Figur 6.   Figuren viser oppbrukte sykepengerettigheter, rate pr. tusen for alle diagnoser pr. kjønn i  

utvalgte yrker representative for næringen og for alle yrker, 2009 (kilde: NAV). 
 
 
 
 
 
 

 Psykiske 
diagnoser 

Muskel- og 
skjelett 
diagnoser 

Andre 
diagnoser 

menn kvinner menn kvinner menn kvinner

Bygg- og anlegg 4,3 6,3 14,8 12,4 6,9 8,7 

Alle arbeidstakere 3,9 6,2 7,8 11,4 5,8 2,0 

Elektriker, elektromontør, 
telemontør 

2,4 8,1 6,5 12,2 4,3 11,4 

Vei-, anleggs-, stein- og 
murarbeider 

4,8 7,4 17,3 21,1 8,0 1,6 

Rørlegger, bygghåndverker 5,9 10,8 18,1 20,2 8,1 7,0 

Tømrer, trearbeider 4,4 8,0 19,5 31,3 7,9 14,0 

Tabell 4  Tabellen viser oppbrukte sykepengerettigheter rate pr. tusen for diagnoser pr kjønn  
i bygg og anlegg, i utvalgte yrker representative for næringen og for alle yrker,  
2009 (kilde: NAV). 
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Aldersgruppe Bygg og anlegg Alle næringer RR 

16-24 år 10,1 6,6 1,53 

25-34 år 22 15,2 1,45 

35-44 år 25,5 20,2 1,26 

45-54 år 26,9 23,2 1,16 

55-69 år 50,6 37,3 1,36 

Tabell 5 Tabellen viser oppbrukte sykepengerettigheter, rate pr. tusen, etter alder  
og som relativ risiko RR, i bygg- og anlegg og i alle næringer,  
2009 (kilde: NAV). 
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Indikator 

Bygg og 
anlegg (%) 

Øvrige 
næringer (%) 

RR 

Fysisk 

Kulde 41 9 4,36 
Inneklima 33 33 1,01 
Hånd-/armvibrasjoner 23 3 6,83 
Støy 18 8 2,22 
Helkroppsvibrasjoner 13 4 3,60 
Dårlige lysforhold 10 5 1,98 
Varme 8 5 1,54 

Mekanisk 

Repeterende hånd/arm bevegelser 56 43 1,31 
Arbeid på huk/kne 47 14 3,33 
Tunge løft 45 20 2,29 
Arbeid over skulder 41 12 3,55 
Hardt arbeid 36 13 2,71 
Ubekvemme løft 26 12 2,22 

Kjemisk og 
biologisk 

Oljer, skjærevæsker, hudkontakt 31 11 2,93 
Mineralstøv, se/lukte 25 2 11,61 
Vann på huden 18 26 0,69 
Passiv røyking, se/lukte 18 8 2,14 
Løse- og avfettingsmidler, hudkontakt 16 5 3,37 
Organisk støv, se/lukte 16 6 2,81 
Biologisk materiale, kontakt 13 25 0,53 
Metallstøv, se/lukte 13 3 4,07 
Rengjørings- og desinf.m. hudkont. 11 21 0,51 
Gass eller damp, se/lukte 7 5 1,50 

Psykososialt/ 
organisatorisk 

Stadig gjentatte arbeidsoppgaver 61 54 1,14 
Høye jobbkrav 33 39 0,85 
Lange arbeidsuker 21 17 1,20 
Nedbemanning 19 18 1,03 
Omstillinger 16 25 0,62 
Lav jobbkontroll 10 18 0,56 
Lav lederstøtte 9 10 0,95 
Konflikter på jobb 9 11 0,83 
Jobbusikkerhet 8 10 0,84 
Innsats/belønning 8 13 0,60 
Rollekonlikt 6 10 0,55 
Emosjonelle krav 4 19 0,22 
Mobbing/trakassering 3 6 0,57 
Nattarbeid 2 9 0,24 
Trusler/vold 2 7 0,25 

Tabell 6 Tabellen viser andeler av de yrkesaktive i bygg og anlegg og for øvrige som oppgir at de er 
eksponert samt relativ risiko for eksponering (RR) for bygg og anlegg mot øvrige. Eksponeringen 
er gitt som ¼ av dagen eller mer for fysiske og mekaniske eksponeringsforhold og en liten del 
av dagen eller mer for kjemiske og biologiske forhold (kilde: SSB LKU 2009). 
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Andel helseplager  
bygg og anlegg 

Andel helseplager 
øvrige næringer 

RR 

  

T
otalt 

A
rbeidsrelatert 

Ikke arbeidsrelatert 

T
otalt 

A
rbeidsrelatert 

Ikke arbeidsrelatert 

T
otalt 

A
rbeidsrelatert 

Nakke/skuldersmerter 39 27 12 42 26 16 0.93 1.04 
Ryggsmerter 39 21 18 37 14 23 1.05 1.50 
Smerter i beina 31 16 15 28 9 19 1.10 1.66 
Armsmerter 23 17 6 19 12 8 1.19 1.42 
Hodepine 21 6 15 28 11 17 0.76 0.58 
Søvnvnasker 20 8 13 25 10 15 0.80 0.72 
Nedsatt hørsel 16 9 8 11 3 8 1.44 2.89 
Luftveisplager 15 3 11 15 2 13 0.98 1.64 
Angst 10 4 5 9 4 5 1.05 1.04 
Hudplager 10 3 7 12 3 9 0.84 0.97 
Magesmerter 9 2 7 9 2 7 1.02 1.00 
Øyeplager 9 3 6 11 4 7 0.86 0.81 
Depresjon 7 2 5 9 4 5 0.75 0.58 

Tabell 7. Tabellen viser andeler av de yrkesaktive i bygg og anlegg som og for øvrige som  
oppgir er litt plaget eller mer av ulike helseplager, samt relativ risiko for helseplage  
(RR) for bygg og anlegg mot øvrige (kilde: SSB LKU 2009). 

 
 

 
Figur 4.2. Andelen som oppgir at de har hatt arbeidsskade med fravær siste 12 måneder for bygg  

og anlegg totalt, alle yrker og for typiske yrker i bygg og anlegg (kilde: SSB, LKU 2009).  
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Vedlegg 2: Yrkesgrupper 
 

Elektriker, elektromontør, teletekniker 

7241 Elektrikere, elektronikere o.l. 

7242 Service- og telemontører 

7243 Automatikere, tavlemontører, viklere og transformatormontører

7244 Energimontører 

Tømrer, trearbeider 

7125 Tømrere 

7421 Snekkere 

7422 Trebåtbyggere 

8141 Operatører innen produksjon og videreforedling av trelastprodukter

Rørlegger, bygghåndverker

7128 Stillasbyggere 

7131 Taktekkere 

7132 Isolatører og kapslere 

7133 Glassarbeidere 

7134 Rørleggere og VVS-montører 

7141 Malere og byggtapetserere 

7142 Overflatebehandlere og lakkerere 

9310 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold o.l.

Vei-, anleggs-, stein- og murarbeider 

7110 Steinfagarbeidere, steinhoggere o.l. 

7121 Murere mfl. 

7122 Betong- og grunnarbeidere (bygg) 

7124 Forskalingssnekkere

7126 Vei- og anleggsarbeidere 

7127 Tunnel- og fjellarbeidere, sprengningsarbeidere o.l.

8121 Operatører innen metallurgisk prosessfag

8214 Operatører innen produksjon av betongprodukter mv.
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Vedlegg 3: Kreftsykdom i utsatte yrkesgrupper 
 
Risiko for utvalgte kreftsykdommer i yrkesgrupper i bygg og anlegg i perioden 1961-2005. Standardisert 
insidensratio (SIR) er et forholdstall mellom observerte og forventede antall krefttilfeller. En SIR på 
mer enn 1 viser en økt risiko, f.eks viser SIR lik 1,2 en 20 prosent økt risiko (kilde: NOCCA 
2009/NOA; Yrke og kreft i Norge 2010). 
 

Yrkesgruppe Kreftsykdom Observert Forventet SIR 95 % KI**

Malings- og tapetseringsarbeidere  
(N=14 941) 

Lungekreft 593 449.1 1.32 1.22-1.43 

Rørleggere (N=10 624) 

Lungekreft 420 270.1 1.55 1.41-1.71 

Mesoteliom 47 8.3 5.66 4.18-7.56 

Blærekreft 195 153.0 1.27 1.11-1.47 

Maskin- og motorreparatører  
(N=85 784) 

Lungekreft 3 123 2 336.6 1.34 1.29-1.38 

Mesoteliom 148 70.1 2.11 1.80-2.48 

Strupekreft 268 223.2 1.20 1.07-1.35 

Elektrikere (N=38 002) Mesoteliom 62 31.4 1.98 1.51-2.53 

Murerer (N=8 344) 
Lungekreft 344 269.2 1.28 1.15-1.42 

Mesoteliom 16 7.4 2.15 1.23-3.49 

Sveisere og brennere (N= 12 289) 
Lungekreft 444 308.9 1.44 1.31-1.58 

Mesoteliom 20 10.0 1.99 1.22-3.08 

Maskin- og motoroperatører  
(N=24 073) 

Lungekreft 828 580.9 1.43 1.33-1.53 

Andre bygge- og anleggarbeidere) 

Lungekreft 741 528.5 1.40 1.30-1.51 

Mesoteliom 33 15.2 2.17 1.49-3.04 

Leppekreft 58 41.8 1.39 1.05-1.79 

Feiere (N=798) Lungekreft 41 23.1 1.77 1.27-2.41 

Gruve- og sprengningsarbeidere  
(N=7 761) 

Lungekreft 325 232.5 1.40 1.25-1.56 

Blærekreft 106 136.9 0.77 0.64-0.94 
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Vedlegg 4: Datakilder/ Metodiske betraktninger 
 
SSB Levekårsdata, selvrapporterte data 
Rapporten bygger i stor grad på selvrapporterte data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om 
arbeidsmiljø 2009, hvor et representativt utvalg av yrkesaktive har blitt intervjuet om eget arbeidsmiljø 
og helse. Utvalget har bestått av 654 intervjuobjekter fra bygg og anlegg og en referansegruppe på 8543 
personer i øvrige næringer. Blant de yrkesaktive i bygg og anlegg inngår 70 kvinner. I undersøkelser 
hvor enkeltpersoner svarer på et sett standardiserte spørsmål, vil undersøkelsen per definisjon være 
påvirket av mange individuelle og sosialt betingede egenskaper som referanserammer, oppfatninger, 
personlighet, helsetilstand og funksjonsevne. Når man sammenligner eksponeringsnivåer i ulike 
yrkesgrupper, er det imidlertid rimelig grunn til å anta at de individuelle tendensene til å svare i den ene 
eller andre retningen jevner seg ut, slik at selvrapportering på yrkesnivå gir et akseptabelt pålitelig bilde 
av opplevelsen av hvor belastende de enkelte yrkene med sine tilhørende arbeidsoppgaver er. Imidlertid 
må man ta høyde for at individuelle tilbøyeligheter til å rapportere i den ene eller andre retningen vil 
kunne påvirke sammenligningen av yrkesgruppene. En viktig grunn til dette er at ulike 
seleksjonsmekanismer kan påvirke hvorvidt mennesker jobber i yrker med høy eller lav 
arbeidsbelastning. Individer med god helse kan være mer tilbøyelige til å søke og bli værende i jobber 
med vanskelige eller tøffe arbeidsvilkår, særlig om man blir godt kompensert, f eks i form av høy lønn. 
Mennesker med god helse vil i større grad tåle mindre gunstige arbeidsvilkår og vil ha lavere 
sannsynlighet for å forlate jobber med stor arbeidsbelastning. I den grad slike prosesser er viktige vil 
man ikke finne en klar sammenheng mellom belastende jobber og høy forekomst av helseplager og 
sykefravær. En motsatt seleksjon vil finne sted hvis de mest ressurssterke individene tok de beste og 
minst belastende jobbene. De med redusert helse og arbeidsevne vil da kunne ende opp med de 
jobbene som gir størst risiko for dårlig helse og sykefravær. Med både subjektive og objektive metoder 
må man forholde seg til feilkilder som kan ha avgjørende betydning (Faktabok 2011 s. 26). 
 
Registerdata 
Blant de tilgjengelige dataregistrene er det noen som gir opplysninger om helseeffekter som med stor 
sannsynlighet er arbeidsrelatert. Dette gjelder registrene for arbeidsskader, dødsulykker og 
arbeidsrelaterte sykdommer (Arbeidstilsynet). Selv for disse registrene er det imidlertid en utfordring å 
sikre at registrene er komplette. Andre kilder inneholder helsedata uten andre opplysninger om 
arbeidsrelasjon enn yrkes- eller næringskode, f.eks. NAVs registre over sykefravær og uførepensjoner. 
Tjenestebasert persondatasystem (TPS) er NAVs register for personinformasjon og registeret henter 
data blant annet fra Det sentrale personregister.   
 
STAMIs eksponeringsdatabase EXPO 
EXPO er STAMIs eksponeringsdatabase og inneholder kjemiske og biologiske eksponeringsmålinger i 
luft, biologisk materiale og materialprøver fra norsk arbeidsliv siden midten av 80-tallet. Dataene gir 
indikasjoner på nåværende eksponeringsnivå på norske arbeidsplasser, samtidig som den gir et unikt 
bilde av utviklingen av yrkesmessig eksponering i Norge.  
 
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)  
Arbeids- og velferdsforvaltningen, består av den statlige arbeids- og velferdsetaten og deler av 
kommunenes sosialtjenester. NAV har vært vår kilde til opplysninger om godkjente yrkessykdommer, 
sykefravær, oppbrukte sykepengerettigheter og uførepensjon. Sykefraværsregisteret inneholder 
opplysninger om legemeldt sykefravær blant arbeidstakere, mens dataene om uførepensjon også dekker 
selvstendig næringsdrivende.   
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Arbeidstilsynet  
Dokumentasjons- og analyseavdelingen i Direktoratet for arbeidstilsynet har data om 
arbeidsskadedødsfall, data fra Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS), samt data om Arbeidstilsynets 
tilsynsvirksomhet i virksomhetene. Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at 
arbeidstaker lider av en sykdom som legen antar skyldes arbeidssituasjonen, skal gi skriftlig melding om 
dette til Arbeidstilsynet. Denne plikten er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Disse meldingene fra landets 
leger om arbeidsrelaterte sykdommer blir samlet i Arbeidstilsynets Register for arbeidsrelatert sykdom 
(RAS). Dette registeret, som ble etablert i 1920, er svært viktig i Arbeidstilsynets forebyggende arbeid. 
Ved hjelp av meldingene kan Arbeidstilsynet sette i verk tiltak mot farlige produkter og farlig utstyr eller 
eksponering, og mot spesielle bransjer, og de kan sette i gang kartleggings- og forskningsarbeid. I denne 
rapporten har vi brukt alle meldinger til RAS for perioden 2000-2011. 
STAMIs oversikt over arbeidsmedisinske utredninger 
 
STAMI har i samarbeid med de arbeidsmedisinske avdelingene fra 2009 opprettet en anonym oversikt 
over utredningssaker for alle pasienter som er utredet ved avdelingene. STAMI har ansvar for drift av 
denne oversikten og utarbeider årlige rapporter basert på den registrerte virksomheten. 
 
 
Produktregisteret 
Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter som blir 
importert til og produsert i Norge. Opplysningene brukes i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.   
Registeret er underlagt Miljødirektoratet. 
 
Kreftregisteret 
Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning, ble opprettet i 1951 og er et av de eldste 
nasjonale kreftregistrene i verden. Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF og er organisert som 
selvstendig institusjon med eget styre under Oslo universitetssykehus HF. 
 
 



 


