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Forord 

I Arbeidstilsynets strategiske plan 2013-2016 var bygge- og anleggsnæringen en av fem næringer som etaten 

prioriterte å følge over tid gjennom å organisere aktiviteten i en egen nasjonal satsing. Disse næringene ble valgt 

på bakgrunn av at deler av næringene hadde alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det strategiske 

målet for satsingen i bygg og anlegg var: 

 

Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger i 

næringen som fører til helseplager reduseres. Antall arbeidsulykker skal reduseres. 

 

Satsingen i bygg og anlegg var opprinnelig planlagt med en planleggingsfase i 2013 og gjennomføringsfase i 2014-

2015. Det ble imidlertid i 2015 besluttet å forlenge gjennomføringsfasen ut 2016, dvs. ut den strategiske 

planperioden. 

 

Satsingen ble organisert som et nasjonalt prosjekt. Prosjektansvarlig linjeleder for satsingen har vært Stig Magnar 

Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge, og prosjektleder har vært overingeniør Anne Sørum, 

Arbeidstilsynet Indre Østland. En prosjektgruppe ble rekruttert med medarbeidere i Arbeidstilsynet som har 

erfaring med bygge- og anleggsnæringen og/eller fagkompetanse om prioriterte utfordringer i næringen. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

 

• Seniorrådgiver Morten Storseth, Arbeidstilsynet Midt-Norge (prosjektjurist) 

• Seniorinspektør Tommy Sletta, Arbeidstilsynet Midt-Norge (kompetansenettverk teknisk/ulykke) 

• Seniorinspektør Marco Verberne, Arbeidstilsynet Sør-Norge (kompetansenettverk ergonomi) 

• Seniorinspektør Pål Erdal, Arbeidstilsynet Vestlandet  

• Seniorinspektør Arnfinn Østgaard, Arbeidstilsynet Østfold og Akershus 

 

I tillegg deltok sjefingeniør Gry E.B. Koller (Arbeidstilsynet Oslo) i prosjektgruppa i starten som representant for 

kompetansenettverk kjemi/biologi. Prosjektgruppa har også hatt støtte fra ressurspersoner fra Avdeling 

kommunikasjon og Avdeling dokumentasjon og analyse i Direktoratet for arbeidstilsynet. 

 

Vi ønsker å takke alle foredragsholdere som har stilt opp (gratis) for å holde innlegg på en eller flere av de 10 

workshopene som er arrangert i Statens hus i Trondheim i perioden 2013-2016, samt Inger Lise Brandhaug for 

bistand med den praktiske delen med å arrangere workshopene. 

 

Vi ønsker også å takke Byggenæringens Landsforening, BNL, for å ha vært vertskap for alle samarbeidsmøtene 

med partene siden møte nr. 2 i 2013. 

 

Trondheim, august 2017 

 

Stig Magnar Løvås, prosjektansvarlig regiondirektør 

Anne Sørum, prosjektleder 
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Sammendrag 

I Arbeidstilsynets strategiske plan 2013-2016 var bygg- og anleggsnæringen en av fem næringer som etaten 

prioriterte å følge over tid gjennom å organisere aktiviteten i en egen nasjonal satsing. Disse næringene ble valgt 

på bakgrunn av at deler av næringene hadde alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det strategiske 

målet for satsingen i bygg og anlegg var: 

 

Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger i 

næringen som fører til helseplager reduseres. Antall arbeidsulykker skal reduseres. 

 

Satsingen ble organisert som et nasjonalt prosjekt. Prosjektoppdraget for satsingen i bygg og anlegg forelå fra 

direktøren sommeren 2013 og ga følgende effektmål: 

 

• Bedre arbeidsbetingelser i bygge- og anleggsnæringen 

• Reduserte helseplager på grunn av arbeidsrelaterte belastninger i bygge- og anleggsnæringen 

• Færre arbeidsulykker i bygge- og anleggsnæringen 
 
Temaer for satsingens aktiviteter ble plukket ut i tråd med risikoforhold i næringen og målene som var satt. 
Utarbeidelse av tilsynsmateriell startet høsten 2013, samt at det ble innledet et samarbeid med partene som ledd i 
mer detaljert planlegging av innretningen på satsingen. Etter dialog med partene ble følgende resultatmål 
besluttet av direktøren for Arbeidstilsynet høsten 2013: 
 

• Virksomheter som har fått tilsyn skal: 
o planlegge samt følge opp at de praktiserer forsvarlige arbeidstidsordninger 
o sørge for at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldige belastninger (støy, støv, vibrasjon, 

ubekvemme arbeidsstillinger, o.l.) 
o sikre at alle ansatte har lovlig arbeidsavtale og HMS-kort (tidligere ID-kort) 
o betale lønn i henhold til norske regler 
o bruke maskiner og arbeidsutstyr som har påkrevet verneutstyr og er forskriftsmessig kontrollert 

 

• Virksomheter og byggherrer skal: 
o ha tydeliggjort hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt 
o ha kartlagt farer og problemer, vurdert risikoforholdene, og utarbeidet planer og iverksatt tiltak 

for å redusere risikoen. (Dette inkluderer bruk av verne-/sikringsutstyr.) 
o ha iverksatt rutiner for å avdekke/rapportere avvik eller uønskede hendelser og behandle disse 

slik at ulykker forebygges 
o bidra til å sikre at arbeidstakere er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som er forbundet med 

arbeidet, og at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
 

Alle medlemmer i Rådet for arbeidstilsynet, samt Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), fikk tilbud om delta i 

møter mellom satsingen og organisasjonene. De som meldte at de ønsket å delta var Byggenæringens Lands-

forening (BNL), Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), 

Hovedorganisasjonen Virke, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Parat. I løpet av satsingen er det 

gjennomført 10 møter, samt et oppsummeringsmøte i mars 2017. 

 

Selv om tilsyn har vært hovedvirkemidlet i satsingen har også veiledningstiltak hatt en betydelig plass i satsingen. 

Det er arrangert flere seminar som ledd i satsingen. Det er arrangert et kick-off-seminar i Statens Arbeidsmiljø-

institutt (STAMI) sine lokaler på Majorstuen i Oslo 13. november 2013 og i årene 2013 – 2016 er det arrangert 

10 workshoper i Statens hus i Trondheim der bransjeaktører har delt kunnskap og erfaringer om ulike tema som 

har vært ansett relevante for næringen. Noen av temaene har kommet opp som ønsker gjennom parts-

samarbeidet. Satsingen har også hatt stand og holdt innlegg på flere konferanser/seminarer. Alle sjekklister som 

er utarbeidet i satsingen er publisert på Arbeidstilsynets internettsider og satsingen har også bidratt til to 

veiledere. 
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Prosjektansvarlig og prosjektleder i satsingen har også deltatt i flere samarbeidsfora i næringen: Styringsgruppa 

for «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring», Seriøsitetsforum, programkomiteen for den 

nasjonale HMS-konferansen i bygge- og anleggsnæringen, programkomiteen for det årlige seminaret som 

Fondsstyret arrangerer for regionale verneombud (RVO) i bygg- og anleggsnæringen og for Arbeidstilsynets 

inspektører og ledere. 

 

Tilsyn er likevel Arbeidstilsynets kjerneoppgave og viktigste virkemiddel. I satsingsperioden for bygg og anlegg 

2014 – 2106 ble det totalt gjennomført 11 162 tilsyn. I samme periode gjennomførte Arbeidstilsynet totalt 50 507 

tilsyn totalt i alle bransjer. Dvs. at over en femtedel av tilsynene ble gjennomført i bygg og anleggs-satsingen. De 

fleste tilsynene er naturlig nok gjennomført i virksomheter registrert i bygge- og anleggsnæringen. Men det er 

også utført en del tilsyn i virksomheter registrert i næringer knyttet til eiendomsdrift og utleie av arbeidskraft. I 

tillegg er byggherrer spredt over flere næringer. 

 

Pålegg (om forbedring) er Arbeidstilsynets hovedreaksjon når avvik blir konstatert i tilsyn. For pålegg som ikke 

oppfylles i tide kan Arbeidstilsynet bruke tvangsmulkt som pressmiddel. Tabell 1 viser at i 80-85 % av tilsynene 

der det er varslet minst ett pålegg blir det også vedtatt minst et pålegg. At ikke alle varslede pålegg vedtas betyr 

ikke nødvendigvis at det varslede pålegget var feil. I all hovedsak betyr det at det varslede pålegget oppfylles før 

det blir vedtatt. Men tabellen viser at i om lag 1 av 4 tilsyn der det blir vedtatt pålegg må det varsles tvangsmulkt 

som pressmiddel for å få oppfylt vedtatt pålegg. Tabellen viser også at i over halvparten av tilsynene der det 

varsles tvangsmulkt går saken videre til vedtak om tvangsmulkt, men tabellen viser også at denne andelen har gått 

ned i de tre årene. Det tyder på at en økende andel pålegg oppfylles uten at tvangsmulkt blir fakturert. 

 

Tabell 1. Utvikling i andel reaksjoner som eskaleres til neste reaksjonsnivå 2014 – 2016. 

Reaksjon \ år 2014 2015 2016 

Andel tilsyn med reaksjon - Varsle pålegg 51 % 45 % 46 % 

Andel tilsyn med varsel pålegg -> Vedta pålegg 84 % 80 % 85 % 

Andel tilsyn med vedtak pålegg -> Varsle tvangsmulkt 24 % 28 % 26 % 

Andel tilsyn med varsel tvangsmulkt -> Vedta tvangsmulkt 60 % 57 % 52 % 

 

Tidligere brukte Arbeidstilsynet begrepet reaksjonsgrad for å angi hvor stor andel av tilsynene som medførte (minst 

en) reaksjon. Utfordringen med det begrepet var at omfanget av avvik og alvorlighetsgraden av avvikene ikke 

påvirker reaksjonsgraden. Med innføringen av saksbehandlingssystemet Betzy fikk Arbeidstilsynet mulighet til 

mer detaljert kunnskap om de enkelte kontrollerte forhold i tilsynene og innførte begrepet avviksgrad som et mål 

på andel kontrollerte med avvik på et gitt kontrollpunkt i forhold til det totale antallet som er kontrollert på det 

samme kontrollpunkt. 

 

Basert på funn fra alle tilsynene er det færre enn 1 av 10 av virksomhetene som ikke har arbeidsavtaler, men der 

det har ført tilsyn med sosial dumping som hovedtema er det ca. 1 av 4 som virksomhetene som ikke har 

arbeidsavtaler. Og for disse ser vi også at selv om de har arbeidsavtaler er det mange som ikke tilfredsstiller 

minimumskravene. Resultatene viser også at det samlet er 37 % av de kontrollerte virksomhetene som har fått 

pålegg ut fra at ikke alle på bygge- eller anleggsplassen hadde HMS-kort under kontrollen. Det er klart større 

andel med HMS-kort i orden i anlegg enn i bygg, men samtidig har en noe større andel i anlegg fått pålegg i 2015 

og 2016 enn i 2014. 

 

Ut fra alle tilsyn kan det se ut som at flere av de kontrollerte utbetaler allmenngjort lønn mot slutten av satsingen. 

Det samme kan sies om utbetaling av overtid. Men her ser det ut som forskjeller i det totale utvalget virksom-

heter som er kontrollert i de ulike årene påvirker forskjeller i avviksgrad. Ser en kun på resultater fra bruk av 

kontrollpunktene i tilsynspakken «Sosial dumping» er det stabilt knapt 4 av 10 som ikke utbetaler allmenngjort 

lønn og om lag halvparten som ikke utbetaler minst 40 prosent tillegg til lønnen for overtidsarbeid. 

 

Når det gjelder resultatmålet om at maskiner og arbeidsutstyr skal ha påkrevet verneutstyr og være forskrifts-

messig kontrollert viser tilsynene en relativt høy etterlevelse av krav om sakkyndig kontroll. Men gitt de 
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potensielt alvorlige konsekvensene av å bruke arbeidsutstyr med sikkerhetsmangler er det likevel urovekkende 

tall. Når det gjelder sikring mot fall er tilstanden vesentlig verre. Utviklingen her kan også tyde på at det er blitt 

verre, men det kan også skyldes flere tilsyn særlig innrettet mot farlig arbeid i høyden.  

 

Når det gjelder resultatmålet om farer og problemer skal være kartlagt, risikoforhold vurdert, planer for å 

redusere risikoen være utarbeidet og tiltak iverksatt er det et alvorlig funn at det er så stor andel mangelfulle eller 

manglende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planer). Dette er et byggherreansvar. Videre gis det 

mange reaksjoner knyttet til ulike forhold med hensyn til sikkert arbeid i høyden og da særlig knyttet til bruk av 

stige. Det er også gitt mange reaksjoner på mangelfullt systematisk HMS-arbeid der vi har kontrollert dette 

spesifikt innen temaene muskel- og skjelettplager, vibrasjoner, kjemisk helsefare og støyeksponering. Av positive 

funn har de fleste tilgang til førstehjelpsutstyr og personlig verneutstyr. Ferdselsveier er også stort sett utformet 

på en forsvarlig måte og 4 av 5 arbeidsgiver har gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

 

Når det gjelder resultatmålet om arbeidstakere skal være gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som er forbundet 

med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig så viser tilsynene at de fleste 

virksomheter er funnet å etterleve regelkrav godt nok. Men vi ser at de nye regelkravene til opplæring i 

montering, endring, demontering og bruk av stilles ikke etterleves godt nok ennå. Vi ser også at flere verne-

ombud mangler opplæring og ikke blir tatt med på råd i kraft av den rollen de har for å styrke virksomhetens 

HMS-arbeid. Det må også kommenteres at selv om de fleste ikke får pålegg så er det, sett i lys av antall 

kontrollerte, likevel et betydelig antall virksomheter som har fått pålegg. 

 

Tilsynene viser også at nesten 1 av 3 kontrollerte virksomheter ikke er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. 

De viser også at de fleste har tilgang til tilfredsstillende spiserom og toalett, men det er for begge forholdene ca. 

120 kontrollerte virksomheter som ikke har sørget for det. De fleste kontrollerte innkvarteringer er også funnet å 

være forsvarlige. 
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1. Innledning 

I Arbeidstilsynets strategiske plan 2013-2016 var bygge- og anleggsnæringen en av fem næringer som etaten 

prioriterte å følge over tid gjennom å organisere aktiviteten i en egen nasjonal satsing. Disse næringene ble valgt 

på bakgrunn av at deler av næringene hadde alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det strategiske 

målet for satsingen i bygg og anlegg var: 

 

Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger i 

næringen som fører til helseplager reduseres. Antall arbeidsulykker skal reduseres. 

 

Satsingen i bygg og anlegg var opprinnelig planlagt med en planleggingsfase i 2013 og gjennomføringsfase i 2014-

2015. I 2015 ble det besluttet å forlenge gjennomføringsfasen ut 2016, dvs. ut den strategiske planperioden. 

 

Bygge- og anleggsnæringen preges av små og mellomstore virksomheter, den er sårbar for konjunkturer og 

kjennetegnes av at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. Næringen er dominert av mannlige 

arbeidstakere, og mange av dem er unge. Bygge- og anleggsvirksomhet er også en av de næringene hvor man 

finner mange arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa.  

 

Det er positive utviklingstrekk i bygge- og anleggsnæringen, men næringen er fremdeles risikoutsatt. Næringen 

har høy risiko for arbeidsskadedødsfall, forekomsten av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er høy, og flere 

yrkesgrupper har samlet et høyt eksponeringsnivå av både kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsbetingelser. 

Deler av næringen er preget av sosial dumping. 

 

Satsingen ble organisert som et nasjonalt prosjekt. Prosjektoppdraget for satsingen i bygg og anlegg forelå fra 

direktøren sommeren 2013. I prosjektoppdraget var angitt følgende effektmål: 

 

• Bedre arbeidsbetingelser i bygge- og anleggsnæringen 

• Reduserte helseplager på grunn av arbeidsrelaterte belastninger i bygge- og anleggsnæringen 

• Færre arbeidsulykker i bygge- og anleggsnæringen 
 
Prosjektansvarlig linjeleder for satsingen, prosjektleder og en prosjektgruppe kom på plass i løpet av sommeren 

og høsten 2013. Samtidig samarbeidet Direktoratet for arbeidstilsynet v/Avdeling for dokumentasjon og analyse 

(DOA) og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) v/Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) om 

en rapport om tilstanden i bygg- og anleggsbransjen. Denne rapporten, Tilstandsanalyse i bygg og anlegg – Kunnskaps-

underlag for Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg 2014-2015. (Kompass Tema nr. 4 2013) dannet et sentralt kunnskaps-

underlag for planleggingen av satsingen i bygg og anlegg.  

 

I bygg og anlegg har det også tidligere vært flere målrettede innsatser rettet mot byggherrer, på temaene støy, 
muskel- og skjelett, samt vibrasjoner, og mange alvorlige ulykker er blitt fulgt opp med tilsyn. Dette ga et 
betydelig supplerende materiale som underlag for planlegging og prioritering. Under nevnes noen av rapportene, 
dataunderlaget og erfaringsunderlaget som lå til grunn for planleggingen av satsingen i bygg og anlegg: 
 

• Kompass tema nr. 4 2013 Tilstandsanalyse bygg og anlegg (NOA og Arbeidstilsynet 2013)  

• Rapport fra NP1413 Byggherreprosjektet 

• Rapport fra NP1011 Sosial dumping (bygg) 

• Rapport fra NP1138 Føre var (inkl. vibrasjoner i bygg og anlegg) 

• Rapport fra NP1150B Støyprosjektet  

• Markedskontroll kjemi, B&A-aksjon,  

• Erfaringer fra perioden med egen bransjekontakt – Bygg og anlegg (2012-2014) og de to rammeavtalene 
som var inngått. 

• Ulykker i anlegg (avdeling for dokumentasjon og analyse (DOA) i Arbeidstilsynet våren 2013) 
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• Beslutningsgrunnlag for årlige prioriteringer av Arbeidstilsynets aktivitet for 2014 inkludert vedlegg 
(DOA april 2013) 

• Arbeidstilsynets strategi for reduksjon av yrkesbetinget KOLS (Lavtemperatur asfalt og arbeid i tunnel) 

• Informasjon fra etatens ulykkesregister 

• Erfaring fra tilsynsvirksomhet i bygg og anlegg 
 
Temaer for satsingens aktiviteter ble plukket ut i tråd med risikoforhold i næringen og målene som var satt. 
Utarbeidelse av tilsynsmateriell startet høsten 2013, samt at det ble innledet et samarbeid med partene som ledd i 
mer detaljert planlegging av innretningen på satsingen. De to rapportene som Arbeidstilsynet, i samarbeid med 
STAMI, har utgitt som ledd i myndighetenes oppfølging av «HMS-Charter for en skadefri bygge- og 
anleggsnæring» har også hatt betydning for prioriteringer underveis i satsingen. 
 
Etter dialog med partene ble følgende resultatmål besluttet av direktøren for Arbeidstilsynet høsten 2013. 
 

• Virksomheter som har fått tilsyn skal: 
o planlegge samt følge opp at de praktiserer forsvarlige arbeidstidsordninger 
o sørge for at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldige belastninger (støy, støv, vibrasjon, 

ubekvemme arbeidsstillinger, o.l.) 
o sikre at alle ansatte har lovlig arbeidsavtale og HMS-kort (tidligere ID-kort) 
o betale lønn i henhold til norske regler 
o bruke maskiner og arbeidsutstyr som har påkrevet verneutstyr og er forskriftsmessig kontrollert 

 

• Virksomheter og byggherrer skal: 
o ha tydeliggjort hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt 
o ha kartlagt farer og problemer, vurdert risikoforholdene, og utarbeidet planer og iverksatt tiltak 

for å redusere risikoen. (Dette inkluderer bruk av verne-/sikringsutstyr.) 
o ha iverksatt rutiner for å avdekke/rapportere avvik eller uønskede hendelser og behandle disse 

slik at ulykker forebygges 
o bidra til å sikre at arbeidstakere er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som er forbundet med 

arbeidet, og at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
 
Bygge- og anleggsnæringen omfatter næringshovedområde F Bygge- og anleggsvirksomhet 41-43, jf. SSB 

Standard for næringsgruppering. Næringsområdet omfatter generell bygge- og anleggsvirksomhet og bygge- og 

anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Satsingen skulle favne alle virksomhetsstørrelser, både små og store 

virksomheter, inkludert virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. I tillegg til arbeidsgivere/virksomheter/ 

entreprenører omfattet satsingen byggherrer, både private og offentlige. Etter dialog med partene ble det også 

besluttet å ta med bemanningsforetak som ble påtruffet ute på byggeplass som en del av målgruppen. 

 

Arbeidstilsynet benytter virkemidlene tilsyn, veiledning, premissgivning og samarbeid med andre for å heve 

arbeidsmiljøstandarden i Norge. Tilsyn er etatens mest sentrale virkemiddel og prioriteres i de mest risikoutsatte 

bransjer/virksomheter. Hovedvirkemidlene som ble benyttet i satsingen har vært tilsyn, veiledning og samarbeid 

med andre. I tillegg har Arbeidstilsynet prøvd ut rammekravavtale med to entreprenører. Rammekravavtalene ble 

inngått før satsingen startet, men oppfølging av de ble innlemmet som en del av satsingen. 
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2 Om næringen 

Bygg og anlegg er en næring med en rekke utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø, blant annet en stor risiko for 

helseskader og ulykker. Bygge- og anleggsnæringen omtales ofte under ett, og virksomhetene har mange felles-

trekk. Hovedtrekket ved næringen er at arbeidet utføres på midlertidige arbeidsplasser, enten som nybygging, 

ombygging/rehabilitering eller vedlikeholdsarbeid. 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. En betydelig del av arbeidskraftbehovet dekkes 

av utenlandsk arbeidskraft og det er også en del utenlandske virksomheter som tar oppdrag på bygge- og 

anleggsplasser i Norge. Andre kjennetegn ved bygg- og anleggsnæringen er utstrakt bruk av underentreprenører 

og at alle oppdrag av et visst omfang i praksis tildeles etter anbudskonkurranser. En utfordring med 

anbudskonkurranser ut fra et HMS-perspektiv er at laveste pris ofte blir tillagt stor vekt, men her har enkelte 

aktører i den senere tid gått foran ved også å legge vekt på HMS-relaterte krav. 

 

Samtidig er det også en del som skiller bygge- og anleggsplasser. Anleggsnæringen har noen få store aktører som 

dominerer markedet, og som engasjerer underentreprenører etter behov. De fleste store anleggsentreprenørene 

er også store i byggenæringen, men der er det også mange mindre prosjekt hvor mindre virksomheter blir 

engasjert direkte av oppdragsgiver. Det er kun byggeplasser som er omfattet av allmenngjøring av tariffavtale.  

 

Bygg- og anleggsnæringen er en voksende næring i form av antall sysselsatte, se Tabell 2. Disse sysselsettings-

tallene inneholder alle sysselsatte til en norsk virksomhet, uavhengig av om personen er registrert bosatt eller 

ikke.  

 

Tabell 2. Sysselsatte personer (antall 1000) i bygge- og anleggsvirksomhet1.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bygge- og anleggsvirksomhet 194,4 205,2 211,2 216,1 221,4 227 

 
  

                                                      
1 Kilde: SSB, nasjonalregnskapet (tabell 37) 
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SSB utgir flere statistikker over sysselsatte. Hva disse inkluderer varierer noe. Tabell 3 viser bl.a. sysselsatte 

innvandrere2 som er bosatt i Norge. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge (SSB).  

 

Tabell 3. Sysselsatte innvandrere bosatt i Norge3   
2011 2012 2013 2014 2015 

  
Sysselsatte, 

15-74 år 

Sysselsatte, 

15-74 år 

Sysselsatte, 

15-74 år 

Sysselsatte, 

15-74 år 

Sysselsatte, 

15-74 år 

Hele 

befolkningen 

41 ... Oppføring av bygninger 66468 68294 69630 69550 67155 

 
42 ... Anleggsvirksomhet 20911 21223 21505 22449 23844 

 
43 ... Spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 

109299 112387 117185 120556 116493 

 
41-43 196678 201904 208320 212555 207492 

Innvandrere 41 ... Oppføring av bygninger 12262 14350 15669 16315 16052 
 

42 ... Anleggsvirksomhet 1169 1410 1560 1741 1864 
 

43 ... Spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 

14820 16729 19143 21026 20612 

 
41-43 28251 32489 36372 39082 38528 

Norskfødte med 

innvandrerforeldre 

41 ... Oppføring av bygninger 150 188 198 202 188 

 
42 ... Anleggsvirksomhet .. .. .. .. .. 

 
43 ... Spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 

410 498 556 607 623 

 
41-43 560 686 754 809 811 

Den øvrige 

befolkning 

41 ... Oppføring av bygninger 54056 53756 53763 53033 50915 

 
42 ... Anleggsvirksomhet 19709 19774 19900 20662 21922 

 
43 ... Spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 

94069 95160 97486 98923 95258 

 
41-43 167834 168690 171149 172618 168095 

 

Merk at fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 

60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene 

samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte.  

 

Tabell 4 viser utviklingen i antall lønnstakere som ikke er registrert bosatt, dvs. de som er på korttidsopphold. 

 

Tabell 4. Lønnstakere ikke registrert bosatt4 i Norge  
2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 2015K4 

41 Oppføring av bygninger 5963 6910 7851 8889 6944 

42 Anleggsvirksomhet 1601 1921 2460 2965 2776 

43 Spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 

7091 8843 10358 10512 8338 

41-43 Bygge og anleggsvirksomhet 14655 17674 20669 22366 18058 

 

  

                                                      
2 person som er født i utlandet og der også begge foreldre og alle fire besteforeldre er født i utlandet. 
3 Kilde: SSB, Tabell 08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, 

landbakgrunn og næring (SN2007) 
4 Kilde: SSB, tabell 08079 
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Tabell 5 viser utvikling i antall registrerte ulykker med alvorlig skade. Merk at det antas å være en betydelig 

underrapportering på ulykker med alvorlig skade som ikke fører til død. Tabellen viser fortsatt en økning i antall 

meldte skader. 

 

Tabell 5. Antall registrerte ulykker med alvorlig skade5  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall ulykker med alvorlig skade iht. 

Arbeidstilsynets definisjon 

259 284 272 336 353 368 

 

Figur 1 viser utviklingen i antall arbeidsskadedødsfall og arbeidsskadedødsfall pr 100 000 sysselsatte i årene 2009-

2016. Underlaget for figuren er arbeidsskadedødsfall hvor den omkomnes arbeidsgiver er en bygge- og 

anleggsvirksomhet og sysselsettingstall fra nasjonalregnskapet (dvs. at korttidsansatte som er sysselsatt til en 

norsk virksomhet er inkludert). Tallene varierer noe fra år til år, men i snitt ser det ut som det er en svak 

nedadgående trend for antall døde pr 100 000 sysselsatte. 

 

 
Figur 1. Antall arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsnæringen 

 

Når det gjelder helseplager oppgir yrkesaktive i bygg- og anleggsnæringen følgende arbeidsmiljøutfordringer 

(Kompass Tema nr. 4 2013 Tilstandsanalyse i bygg og anlegg - Kunnskapsgrunnlaget for Arbeidstilsynets satsing i bygg og 

anlegg 2014-2015):  

• Vibrasjoner, kulde, varme og støy 

• Ugunstige arbeidsstillinger, hardt arbeid, tunge og ubekvemme løft og repeterende 
hånd/armbevegelser 

• Støv, røyk, løse-/avfettingsmidler og olje, smøremidler og skjærevæsker 
 

                                                      
5 Arbeidstilsynets register over meldte arbeidsulykker etter arbeidsmiljøloven §5-2. 
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3 Aktiviteter i satsingen 2013-2016 

3.1 Veiledning 

Selv om tilsyn har vært hovedvirkemidlet i satsingen har også veiledningstiltak hatt en betydelig plass i satsingen. 

Det har vært viktig å være synlig på arenaer der bygge- og anleggsnæringen er, både for å formidle Arbeids-

tilsynets informasjon og kunnskap, og bidra til at Arbeidstilsynet også ses på som en samarbeidspartner i 

forbedringsarbeid og ikke «bare» som en kontrollør. I det følgende omtales veiledningstiltak som er arrangert i 

regi av den nasjonale satsingen. I tillegg kommer regionale veiledningstiltak. 

3.1.1 Kick-off-seminar 

Den 13. november 2013 ble det arrangert et kick-off-seminar for Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg i 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sine lokaler på Majorstuen i Oslo. De inviterte var bygge- og 

anleggsbransjen, bemanningsbransjen som leverer tjenester til bygg- og anlegg, og bedriftshelsetjenester. 

Arbeidstilsynet og STAMI hadde i forkant av seminaret utarbeidet rapporten Tilstandsanalyse i bygg og anlegg og 

presentasjon av denne var hovedposten på seminaret. I tillegg ble det gitt en kort gjennomgang av Arbeids-

tilsynets mål for, og aktiviteter i, satsingen som skulle gjennomføres. Rundt 100 personer var til stede. 

3.1.2 Workshoper 

Høsten 2013 arrangerte Arbeidstilsynet på oppfordring fra bransjen en workshop med tema «Sikkerhets-

utfordringer knyttet til arbeid på midlertidige konstruksjoner». sammen med sentrale bransjeaktører og andre 

kunnskapspersoner for å sette søkelyset på risiko med midlertidige konstruksjoner (se invitasjonen i Figur 2). 

Arrangementet var lagt til auditoriet i Statens hus i Trondheim, der Direktoratet for arbeidstilsynet har sine 

lokaler, og trakk nærmere 120 deltagere. Arrangement ble oppfattet som såpass positivt at Arbeidstilsynet valgte 

å prioritere flere slike arrangement.  

 

De to neste workshopene hadde «Sikkerhet knyttet til prosjektering, produksjon, transport og montasje av 

bygningselementer i betong, tre og stål» og «Sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i anleggsbransjen» som 

tema. Begge trakk fullt hus. Samlet i årene 2013 – 2016 er det arrangert 10 workshoper der bransjeaktører har 

delt kunnskap og erfaringer. Tabell 6 viser tema, dato og antall påmeldte for de ulike workshopene. 

 

Tabell 6. Workshoper i Statens hus i Trondheim. 

 Workshop tema Dato Antall påmeldte6 

1.  Midlertidige konstruksjoner  18. nov. 2013 114 

2.  Hvordan bedre risikostyringen knyttet til 

prosjektering, produksjon, transport og 

montasje av bygningselementer i betong, tre 

og stål?  

7. apr.  2014 132 

3.  Sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i 

anleggsbransjen  

2. okt. 2014 149 

4.  Logistikk på byggeplass og løfteutstyr  17. mars 2015 100 

5.  Arbeid i tunnel  16. juni 2015 125 

6.  Planlegging og prosjektering7 15. okt. 2015 152 (+10 på venteliste) 

7.  Arbeid i høyden  9. mars 2016 148 (+48 på venteliste) 

8.  Sikkerhet ved arbeid i bygge groper og ved 

graving  

1. juni 2016 82 

9.  Sprengstoff og eksplosjonsfare  11. okt. 2016 133 

10.  Arbeidstid  9. nov. 2016 114 

 

                                                      
6 Auditoriet har kapasitet til i underkant av 150 deltakere. 
7«Planlegging og prosjektering» ble arrangert i forbindelse med SHA-dagene 2015. Dette var et samarbeid med 

byggherrene som har signert Charter for en skadefri bygg- og anleggsbransje. 
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Figur 2. Invitasjonen til den første workshopen. 

 

Fellestrekk for arrangementene er at de har vært gjennomført uten en formell programkomite, men delvis i 

samarbeid med én sentral bransjeaktør for det gitte hovedtemaet. I de tre første workshopene var det hhv 

Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Betongelementforeningen og Statens vegvesen. Arrangementene 
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har fulgt en fast ramme med innledende presentasjoner fra Arbeidstilsynet, ulike bransjeaktører, og arbeidstaker-

siden/regionale verneombud (RVO) og en avsluttende sekvens med paneldebatt eller spørsmål/kommentarer fra 

salen. I tillegg hadde hhv kompetansepersoner fra NTNU og SINTEF gode foredrag om viktige konstruksjons-

messige aspekter i de to første workshopene. Så selv om Arbeidstilsynet har vært arrangør har det vært vektlagt å 

ha representanter fra alle parter (byggherre, utførende, arbeidstakere) i programmet og supplert med 

kompetansepersoner fra blant annet undervisning/forskning/leverandører av utstyr i flere av workshopene. 

 

Arbeid i høyden har vært den mest populære workshopen. Da var det fullt hus, og flere på venteliste. Den store 

oppslutningen skyldtes nok blant annet nye bestemmelser i regelverket. I workshopen Sprengstoff og 

eksplosjonsfare medvirket blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

 

Arbeidstilsynet har fått tilbakemeldinger fra mange om at workshopene anses som nyttige og lærerike. Slik vi ser 

det har suksessfaktorene blant annet vært at temaene har vært passe smale og at foredragsholderne har fokusert 

på sak/tema (og brukt liten/ingen tid på å presentere egen virksomhet). Det har vært viktig fra Arbeidstilsynets 

side å alltid vektlegge at hensikten med workshopene har vært erfaringsdeling og læring. Erfaringen er at dette 

har fungert bra og de som har stått fram har vært svært åpne med hensyn til å dele kunnskap og gi læring. 

Presentasjonene fra workshopene er ikke lagt ut på arbeidstilsynet.no, men deltakerne har etter workshopene fått 

ettersendt presentasjonene på e-post (med unntak av noen få som ikke ble frigitt av foredragsholder).  

3.1.3 Sjekklister på nett 

I møter med partene i arbeidslivet kom det opp ønske om at sjekklistene som inspektørene bruker som grunnlag 

for tilsyn også skulle gjøres tilgjengelige for virksomhetene i bygg og anlegg. Partene anså det som et nyttig 

veiledningstiltak som forberedelse til tilsyn, men også for at virksomheter som ikke har fått tilsyn kunne bruke 

innholdet i sjekklistene for å utvikle sin egen internkontroll og vernerunder. Partene ønsket at sjekklistene kunne 

legges ut på Arbeidstilsynets nettsider. I løpet av 2014 var det intern prosess på dette i Arbeidstilsynet og i januar 

2015 ble sjekklistene som ble benyttet i bygge- og anleggssatsingen lagt ut på Arbeidstilsynets nettsider 

(www.arbeidstilsynet.no). Dette som en pilot for å høste erfaringer før etaten tar stilling til om dette er aktuelt 

også på andre områder. Figur 3 viser nettsiden med lenken. Til orientering fører denne lenken i 2017 til 

sjekklister som anvendes i 2017. 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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Figur 3. Nettside med lenke til sjekklister for bruk i tilsyn i bygg- og anleggsvirksomhet. 

 

For at ikke publisering av sjekklistene skulle føre til misforståelser med hensyn til bruk av de i selve tilsynet, ble 

det presisert at sjekklistene først og fremst er utarbeidet som et hjelpemiddel for inspektørene når de er ute på 

tilsyn. Kontrollpunktene skal være til hjelp i tilsynet og har en form som tydeliggjør hva inspektørene i 

Arbeidstilsynet må ta stilling til. Det er ikke gitt at alle kontrollpunktene i en sjekkliste kontrolleres. Det vil blant 

annet avhenge av hva Arbeidstilsynet finner i den enkelte virksomheten og hvem inspektøren treffer under 

tilsynet. Dette gjelder særlig uanmeldte tilsyn. Andre forhold enn de som står i sjekklista kan også bli kontrollert. 

Kontrollpunktene skal være til hjelp i tilsynet og har en form som tydeliggjør hva inspektørene i Arbeidstilsynet 

må ta stilling til. Det er heller ikke gitt at kontrollspørsmålene gjengis ordrett slik de står i sjekklista. Kontroll-

punktene kan sjekkes gjennom befaring og ved at temaene inngår i en dialog der kontrollpunktet blir avklart uten 

at selve spørsmålet konkret blir stilt. Rekkefølgen på kontrollpunktene i et gitt tilsyn kan derfor avvike fra 

sjekklisten. 
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I 2015 var det 4886 treff på nettsidens artikkel om sjekklister, mens i 2016 var det over 4900 treff. Dette anses 

likevel å være noe lavt i forhold til potensielle oppslag og tyder på at det at de er tilgjengelige ikke i ønsket grad 

har nådd den potensielle målgruppen. Samtidig ser vi at antall oppslag i 2016 er betydelig høyere enn antall tilsyn, 

så en har nok nådd flere enn de som har fått tilsyn. For å spre kunnskap om at sjekklistene er tilgjengelig har det 

vært foreslått å ta med lenke til de i melding om tilsyn, men i bygge- og anleggsnæringen er det et betydelig 

omfang av uanmeldte tilsyn så for denne næringen anses ikke det som virkningsfullt nok. Men det er informert 

om hvor sjekklistene er å finne på flere av de andre veiledningstiltakene i regi av satsingen og det har gitt utslag 

på antall oppslag.  

 
Tabell 7. Antall internettoppslag for de ulike sjekklistene  

Sjekkliste i 2016 Antall oppslag  

i 2015 

Antall oppslag  

i 2016 

Bygg og anlegg - byggherre - prosjekteringsfasen   588 

Bygg og anlegg - byggherre - utførelsesfasen - bygg   783 

Bygg og anlegg - byggherre - utførelsesfasen - 

anlegg  

 453 

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - bygg   690 

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - anlegg   322 

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping   328 

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - kjemisk arbeidsmiljø   177 

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - ergonomi og 

vibrasjon  

 224 

Bygg og anlegg - tunnel   192 

Bygg og anlegg - bemanningsforetak   167 

Bygg og anlegg - basistilsyn utenlandske 

arbeidstakere  

 199 

Bygg og anlegg - kommunale og fylkeskommunale 

byggherrer  

 137 

Bygg og anlegg - basistilsyn midlertidig arbeid i 

høyden  

 327 

Bygg og anlegg - anleggsmaskiner   Under 100 

Bygg og anlegg - gravearbeid   162 

Bygg og anlegg - arbeidstid   190 

Antall treff totalt i 2016 4886 Over 4900 

 

3.1.4 Byggedagene 2014 

Arbeidstilsynet hadde stand på Byggedagene 2. - 3. april 2014. Informasjonsmateriell ble delt ut og bygg.no skrev 

om Arbeidstilsynets stand med særlig vekt på vår oppfølging av tips. 

 

Direktøren for Arbeidstilsynet hadde innlegg på konferansen under temaet Vi må ikke sove, kriminalitet bak 

byggegjerdet. Innlegget hadde tittelen Sikkerhet og arbeidsmiljø rammes - Dette gjør Arbeidstilsynet. 

3.1.5 Bygg Reis Deg 2015 

Arbeidstilsynet hadde stand og seminar på Bygg Reis Deg 2015. Temaet var Arbeid i høyden. Både 

informasjonsmateriell, foredrag i seminardelen og de som sto på standen hadde fokus på arbeid i høyden. 

Seminaret besto av en del der vi viste bilder fra arbeid i høyden som vi ser ute på kontroller, samt informasjon 

om det nye regelverket om arbeid i høyden i kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid. Totalt deltok 13 personer fra 

Arbeidstilsynet i veiledningsaktivitet på Bygg Reis Deg 2015. 

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250832
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250836
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250834
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250834
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250817
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250815
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250819
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250827
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250825
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250825
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250829
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250823
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250821
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250821
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=253199
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=253199
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=253201
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=253201
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=257025
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=257027
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=257029
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3.1.6 Veiledere 

Som ledd i aktiviteten har også deltakere i prosjektgruppen bidratt i utarbeidelsen av veiledningsmateriell. Som et 

resultat av dette er det utgitt to veiledere:  

• Forstår du hva jeg sier? 

• Veileder for sikker bruk maskiner på anleggsplassen 

3.1.6.1 Forstår du hva jeg sier? (Språkveilederen) 

Språkutfordringer på byggeplasser ble tatt opp av bransjen i 2013 og Arbeidstilsynet ble oppfordret til å 

tydeliggjøre hvilke krav til språk som gjelder og helst også gi veiledning om hvordan kravene bør etterleves. 

Arbeidstilsynet tok utfordringen og etablerte en tre-parts arbeidsgruppe som laget forslag til en brosjyre som 

viser de viktigste kravene til språk og kommunikasjon og den viser også hvor kravene i regelverket finnes. 

Brosjyren tydeliggjør hvem som etter gjeldende regelverk til enhver tid har ansvar for å unngå at språk-

utfordringer skal gi økt risiko på bygge- eller anleggsplassen. Brosjyren fikk tittelen «Forstår du hva jeg sier» og er 

utarbeidet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes forbund (MEF), 

Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Brosjyren er utgitt av Arbeidstilsynet og er tilgjengelig på 

http://www.arbeidstilsynet.no/brosjyre.html?tid=246090. 

3.1.6.2 Veileder for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen 

Arbeidstilsynet deltok i arbeidet som Norsk Arbeidsmandsforbund, Byggenæringens Landsforening (BNL), 

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Statens vegvesen med flere satte i gang for utarbeidelse av en veileder 

for sikker bruk av tyngre kjøretøy. Veilederen er utgitt av Fondet for regionale verneombud i bygge- og 

anleggsbransjen og er tilgjengelig på http://ba.rvofond.no/upload/2015/11/04/veileder-for-sikker-bruk-av-

maskiner.pdf 

3.1.7 Arbeidervern 

Arbeidervern var et fagblad om arbeidsmiljø som Arbeidstilsynet utga i flere år. Men det siste Arbeidervern ble 

utgitt i 2015 og nr. 6 i 2015 var den siste utgaven. I løpet av satsingsperioden har Arbeidervern hatt flere artikler 

fra bygg- og anleggsbransjen: Listen under viser noen sentrale artikler: 

 

• Støy i arbeidslivet og helseeffekter (nr. 2 i 2014) 

• Falt seks meter – hardt skadet (nr. 3 i 2014) 

• Studentar foreslår tryggare arbeidssituasjon for bergsprengingspersonell (nr. 3 i 2014) 

• Det offentlige i front for et seriøst arbeidsliv (nr. 4 i 2014) 

• Når ulik språkforståelse blir farlig (nr. 4 i 2014) 

• Kartlegger konsekvenser av vibrasjoner (nr. 5 i 2014) 

• Håndholdt vibrerende verktøy gir livslange plager (nr. 5 i 2015) 

• Maskene holder ikke tett (nr. 6 2014) 

• Arbeidsulykker og kravet til opplæring av arbeidstakere (nr. 6 i 2015) 

• God opplæring og samarbeid kan rede liv på byggeplassen (nr. 2. 2015) 

• Reduksjon i lungefunksjon hos tunnelarbeidere (nr. 2 i 2015) 

• Trygg på stuffen (nr. 2 i 2015) 

• Bør følge bruksanvisningen (nr. 4 i 2015) 

• Den livsfarlige høyden (nr. 6 i 2015) 

• Farleg når arbeidarane ikkje kan snakke saman (nr. 6 i 2015) 
 

  

http://www.arbeidstilsynet.no/brosjyre.html?tid=246090
http://ba.rvofond.no/upload/2015/11/04/veileder-for-sikker-bruk-av-maskiner.pdf
http://ba.rvofond.no/upload/2015/11/04/veileder-for-sikker-bruk-av-maskiner.pdf
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3.1.8 Foredrag på konferanser/seminarer/møter/ 

Listen under viser noen arenaer Arbeidstilsynet har deltatt på i løpet av satsingen: 

 

- Informasjon om satsingen. Arrangør EBA Hedmark og Oppland. 23. januar 2014 

- Informasjon om satsingen. Norsk Arbeidsmandsforbund. 17. juni 2014 

- Den siste cowboy – eller er det fortsatt vill vest? Om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i anleggsbransjen. 
Arrangør: Det norske utvalg for Organisering og marked 2012- 2016. 4. sep. 2014 

- Byggavfallskonferansen 2015. Arrangør: Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning 
AS, NELFO, RIF, NKF, og COWI AS. 28. - 29. jan. 2015. 

- Samarbeid med partene i arbeidslivet. Utenriksdepartementet og fire representanter fra Qatar. 2. feb. 
2015. 

- Arbeidsgiverkonferansen 2015. Arrangør: Maskinentreprenørenes forbund (MEF). 25. - 26. mars 2015. 

- HMS-dag, MEF Avdeling Nord. Informasjon om satsingen. Våren 2015 

- Medlemsmøte for MEF Region Øst. Arrangør MEF. 21. mai 2015 

- Fagseminar om biogass og kompostering. Arrangør Avfall Norge. 24. - 25. sep. 2015. 

- SHA-dagene 2015. Workshop i Trondheim. Arrangør: Arbeidstilsynet i samarbeid med byggherrene i 
Charteret for en skadefri bygg- og anleggsbransje. 15. oktober 2015. 

- HMS-arbeid i bygg. Arrangør: Systemhus. 24. april 2015. 

- HMS-konferansen 2015. Arrangør EBA med flere. 28. - 29. okt. 2015 

- NCC Sikkerhetsuken. Arrangør NCC Constructions. 17. – 21. aug. 2015 

- Kurs for BHF-spesialister. Arrangør: Norconsult. 7. - 8. des. 2015. 

- Arbeid i høyden. Arrangør: Energi Norge. 10. mai 2016. 

- RVO-samling 2016. Arrangør Norsk Arbeidsmandsforbund for RVO anlegg. 30. mai -3. juni 2016. 

- Veidekkes HMS-uke. Arrangør: Veidekke entreprenør AS. 3. juni 2016. 

- HMS-konferansen 2016. Arrangør EBA med flere. 2. - 3. nov. 2016 

- Hva er forskningsbehovene? Arrangør Institutt for industriell økonomi og teknologi ledelse. 8. des. 
2016. 

- Møter med byggherrer som blant annet Jernbaneverket/Bane Nor, Statens vegvesen med flere om  
o Arbeidstid 
o OPS-prosjekter, hvordan byggherreforskriften skal forstås 
o Grenseoppgangen mellom prosjekt og vedlikehold, jf. byggherreforskriften 
o Faresone, arbeid i tunnel 
o Vern rundt bevegelige deler, - mobile borerigger 

 

3.2 Samarbeid med andre 

3.2.1 Samarbeid med partene 

Medlemmene i Rådet for arbeidstilsynet og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) fikk tilbud om å delta i 

møter mellom satsingen og organisasjonene. De som meldte at de ønsket å delta var (Byggenæringens 

Landsforening (BNL), Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Maskinentreprenørenes Forbund 

(MEF), Hovedorganisasjonen Virke8, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Parat. Invitasjonen til samarbeid 

mellom Arbeidstilsynet og partene om satsingen i bygg og anlegg ble sendt til disse 13. august 2013.  

 

I satsingsperioden er følgende møter gjennomført med partene: 

• 2013: 20. september, 21. november 

• 2014: 5. februar, 12. juni, 6. november 

• 2015: 17. april, 11. november,  

• 2016: 24. februar, 19. mai, 6. oktober 

• 2017: 15.mars (oppsummeringsmøte om satsingen) 
 

                                                      
8 I løpet av 2015 meldte Virke at de ikke ønsket å delta videre. 
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I møtene har Arbeidstilsynet fått innspill og kommentarer til blant annet tilsynsaktivitetene og workshopene. 

Sentrale funn i satsingen er også formidlet til partene gjennom disse møtene. I tillegg har partene kommet med 

innspill til Arbeidstilsynet praksis og systemer som er brakt videre til Direktoratet for arbeidstilsynet. Flere av 

disse her medført endringer. 

3.2.2 HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring  

I 2013 tok byggenæringen initiativ for å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i 

næringen. Prosessen munnet ut i et «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» som ble signert 18. 

juni 2014. Charteret er et bransje-overgripende samarbeid for å få ned antall ulykker i næringen. Underskriverne 

av Charteret omfattet myndighetene (v/Arbeids- og sosialministeren), byggherrer, de prosjekterende, utførende, 

og arbeidstakersiden. I ettertid er også undervisningssiden (NTNU) kommet med. Arbeidstilsynet representerer 

myndighetene i styringsgruppen og fungerer også som styringsgruppens sekretariat.  

 

Som oppfølging av myndighetenes forpliktelse i Charter-samarbeidet skal Arbeidstilsynet i samarbeid med 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utgi en årlig rapport om skadeutviklingen i bygge- og anleggsnæringen.  

Den første rapporten, «Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder» anlegg (KOMPASS Tema nr. 4 – 2015), 

ble lagt fram på den nasjonale HMS-konferansen høsten 2015 (28.-29. oktober 2015). Den andre rapporten, 

«Ulykker i bygg og anlegg i 2015» (KOMPASS Tema nr. 8 – 2016) presenterte utvikling i dødsulykker og skader i 

bygge- og anleggsnæringen og en dybdeanalyse av 176 arbeidsulykker som Arbeidstilsynet fulgte opp med fysiske 

tilsyn i 2015. Denne rapporten ble også lagt fram på den nasjonale HMS-konferansen for bygge- og 

anleggsnæringen (2.-3. november 2016). Rapportene er publisert på www.arbeidstilsynet.no  

3.2.3 Seriøsitetsforum 

Seriøsitet i byggenæringen, eller Seriøsitetsprosjektet, ble startet opp i 2002 på initiativ fra Byggenæringens 

Landsforening (BNL). Hensikten var å samle næringen og myndighetene i et felles forum for å effektivisere 

innsatsen mot blant annet svart arbeid, men også for det forebyggende HMS-arbeidet. Prosjektet skulle jobbe 

med en rekke tiltak bygd på en grundig gjennomgang av dagens praksis og regelverk. Felles for tiltakene, var at 

de skal virke over lang tid og gjennomføres i samspill mellom partene. Partene var fra starten BNL, Arbeids-

tilsynet, Skattedirektoratet, Politidirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Felles-

forbundet, og Norsk Arbeidsmandsforbund. Seriøsitetsprosjektet ble et fast forum (Seriøsitetsforum) i 2007.  

 

I flere år hadde forumet av ulike årsaker liten aktivitet, men det ble revitalisert i 2014 og da særlig tuftet på 

næringens økende utfordring med useriøse aktører. Næringen anser HMS-kortene for bygge- og anleggsbransjen 

som et viktig tiltak og at mangel på gyldig HMS-kort er en indikator på useriøsitet. Det ble i regi av 

Seriøsitetsforum nedsatt en arbeidsgruppe for å konkretisere ønsker om forbedringer i ordningen. Et av ønskene, 

sanntidskontroll av gyldighet, har Arbeidstilsynet fulgt opp og fra tidlig i januar 2015 ble det mulig for Arbeids-

tilsynets inspektører å foreta sanntidskontroll av HMS-kort mens de er ute på bygge- og anleggsplasser. I 2016 

ble det også åpnet for at bransjeaktører med roller som tilsier at de kan kreve fremvisning av gyldig HMS-kort 

også kan gjennomføre tilsvarende sjekk. 

3.2.4 HMS-konferansen 

Den nasjonale HMS-konferansen for bygge- og anleggsnæringen ble arrangert for 8. gang i 2016 og har fått økt 

deltagelse hvert år. I 2016 deltok om lag 400. Arbeidstilsynet har deltatt i programkomiteen og gjennom dette 

engasjementet kan Arbeidstilsynet bidra til å påvirke hvilke tema konferansen prioriterer. Arbeidstilsynet har også 

ved flere anledninger deltatt i selve programmet. 

3.2.5 Fondsstyret for regionale verneombud 

Arbeidstilsynet har vært med i programkomiteen for det årlige seminaret som Fondsstyret arrangerer for 

regionale verneombud (RVO) i bygg- og anleggsnæringen og for Arbeidstilsynets inspektører og ledere. Vi er da 

vært med og påvirket hvilke temaer som settes på programmet. Arbeidstilsynet har i tillegg hatt foredrag om 

aktiviteter og resultater av satsingen i bygg og anlegg hvert år på nevnte seminarer. 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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3.2.6 Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport 

Rapporten «Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport» ble utarbeidet av Fafo i 

2105/2016. Arbeidstilsynet bidro i arbeidsgruppa samt at inspektører hadde med representant fra Fafo ut på 

inspeksjoner i bygg på temaet sosial dumping 

 

Bakgrunnen for prosjektet var at østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med 

svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, noe som har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. 

Prosjektet studerte hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og 

veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange 

av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer 

som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags 

registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsyns-

inspektørene. 

3.3  Rammekravavtaler 

Som en prøveordning valgte Arbeidstilsynet i 2012 å iverksette en prosess med utvalgte store entreprenører for å 

etablere rammekrav og tiltak som kan styrke organisatoriske arbeidsbetingelser, med spesielt fokus på sikkerhet 

og ulykkesforebygging, på mange bygge- og anleggsplasser. Etter å ha ført en dialog med fire store entreprenører 

ble det inngått rammekravavtale med to virksomheter: Veidekke Entreprenør AS og NCC Construction AS. 

Intensjonen var gjennom rammekrav på sentralt nivå i disse selskapene å påvirke tilstanden på de arbeidsplassene 

der disse selskapene var hovedentreprenører og dermed også påvirke underentreprenørene disse hoved-

entreprenørene benyttet.  

 

Mål og rammekrav ble utformet på fem prioriterte temaer i samarbeid mellom avtalepartene, og bygget på de to 

entreprenørenes handlingsplaner for HMS utarbeidet i samarbeid mellom ledelse og ansattes representanter. De 

fem prioriterte områdene var fra start til avslutning: 

 

- Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang 

- Forebygge muskel- og skjelettplager 

- Forebygge eksponering for støy, og kjemiske stoffer 

- Organisering planlegging/logistikk 

- Språk og kommunikasjon 
 

I samarbeid med hver og en av de to entreprenørene ble det satt opp målsettinger og krav, samt tiltak de skulle få 

på plass. Det ble også satt frister for når tiltakene skulle være gjennomført. I avtaleperioden har det vært 

oppfølgingsmøter med ledelsen i selskapene og befaringer ute på aktuelle bygge-/anleggsplasser.  

 

Avtalene løp i første omgang fra tidlig i 2013 til 31.12.2014. Etter en evaluering av prøveperioden ble 

avtalepartene enige om å revidere avtalene og forlenge de ut 2015. Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg skulle 

i utgangspunktet avsluttes denne datoen. Ved forlengelsen av avtalene ble målene ytterligere konkretisert. 

 

Konseptet var gjennom et trepartssamarbeid på virksomhetsnivå å utarbeide handlingsplaner med prioriterte 

HMS-tiltak og tilhørende mål som virksomhetene skulle søke å nå, samt å følge opp utviklingen gjennom 2-3 

årlige oppfølgingsmøter med hver virksomhet. I sin oppsummering av erfaringer med avtalene ga virksomhetene 

noe ulik tilbakemelding. Begge trakk frem som positivt at avtalen har medført økt dialog. Den ene opplevde 

oppfølgingsmøtene som gjensidig erfaringsdeling, mens den andre opplevde oppfølgingsmøtene som vel mye en 

enveis utsjekking av handlingsplanens tiltak. At rammekravavtalen ga virksomhetene konkrete kontaktpersoner 

ble trukket frem som positivt for dialogen. Selv om det ikke var en del av rammekravavtalen trakk begge 

virksomhetene frem Arbeidstilsynets workshoper som nyttige, både for læring, erfaringsdeling og som møteplass 

for bransjen. En av virksomhetene mente at om en skulle gå videre med en form for avtale burde det heller være 

på bransjenivå og at byggherresiden også må tydeligere inn. 
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Arbeidstilsynets egne erfaringer med rammekravavtalene er at vi også opplevde økt dialog og at vi i denne 

dialogen fikk et godt innblikk i hvordan de jobber med helse, miljø og sikkerhet. En bieffekt var også at de to 

virksomhetene bidro med gode kontakter når vi skulle få bistand til gjennomføring av workshoper. Samtidig er 

det en erfaring at både hos en av virksomhetene og internt i Arbeidstilsynet har det vært utfordringer med å nå 

frem med intensjonen med rammekravavtalene. En rammekravavtale er verken en samarbeidsavtale eller 

innebærer en form for «fredning» for tilsyn. Men en virksomhet som jobber godt mot å nå målene i de ulike 

rammekravene bør kunne anses som en virksomhet som i vesentlig lavere grad trenger prioriteres i en risiko-

basert utvelgelse av tilsynsobjekt (med mindre det skjer ulykker eller fremkommer annen konkret informasjon 

som tilsier en annen tilsynsprioritering). 

3.4 Tilsyn  

3.4.1 Antall tilsyn 

Tilsyn er Arbeidstilsynets kjerneoppgave og viktigste virkemiddel. Tilsyn defineres som både kontrollen og 

eventuelle reaksjoner og anses ikke fullført før tilsynsrapport er godkjent og sendt virksomheten som er 

kontrollert. I satsingsperioden for bygg og anlegg 2014 – 2106 ble det totalt gjennomført 11 162 tilsyn9. I samme 

periode gjennomførte Arbeidstilsynet totalt 50 507 tilsyn totalt i alle bransjer. Dvs. at over en femtedel av 

tilsynene ble gjennomført i bygg- og anleggssatsingen.  

 

De fleste tilsynene er naturlig nok gjennomført i virksomheter registrert i bygge- og anleggsnæringen. Men det er 

også utført en del tilsyn i virksomheter registrert i næringer knyttet til eiendomsdrift og utleie av arbeidskraft. I 

tillegg er byggherrer spredt over flere næringer. 

 

Tabell 8. Antall tilsyn pr. tilsynspakke pr. år 

Tilsynspakke 2014 2015 2016 Sum 

041000101 Bygg og anlegg - Byggherre - Prosjekteringsfasen 36 22 14 72 

041000102 Bygg og anlegg - Byggherre - Utførelsesfasen - Bygg 225 226 173 624 

041000103 Bygg og anlegg - Byggherre - Utførelsesfasen - Anlegg 62 50 43 155 

041000104 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Bygg 1237 967 564 2768 

041000105 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Anlegg 324 176 101 601 

041000106 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Sosial dumping 442 437 414 1293 

041000107 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Kjemisk arbeidsmiljø 57 97 119 273 

041000108 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Ergonomi og vibrasjon 215 279 172 666 

041000109 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Støy og vibrasjon 98 6 
 

104 

041000111 Bygg og anlegg - Effekttilsyn bygg og anlegg 
 

39 4 43 

041000112 Bygg og anlegg - tunnel 
 

15 18 33 

041000113 Bygg og anlegg - bemanningsforetak 
 

21 25 46 

041000114 Bygg og anlegg - basistilsyn 
 

2 453 1001 3454 

041000115 Bygg og anlegg - kommunale og fylkeskommunale byggherrer 
 

27 14 41 

041000116 Bygg og anlegg - basistilsyn midlertidig arbeid i høyden 
 

214 588 802 

041000117 Bygg og anlegg - anleggsmaskiner 
  

141 141 

041000118 Bygg og anlegg - gravearbeid 
  

25 25 

041000119 Bygg og anlegg - arbeidstid 
  

21 21 

Totalsum 2696 5029 3437 11162 

 

Tabell 8 viser antall gjennomførte tilsyn ved bruk av den enkelte tilsynspakke (sjekkliste) for hvert år, samt 

summen av alle tilsyn i satsingsperioden. Tilsynspakkene «Støy og vibrasjon» og «Effekttilsyn bygg og anlegg» ble 

kun brukt i tilsyn gjennomført hhv. i 2014 og 2015, men noen få tilsynsrapporter ble ikke ferdigstilt før etter 

                                                      
9 Tilsyn i forbindelse med oppfølging av arbeidsulykker kommer i tillegg. 
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årsskiftet og telles derfor i tilsynstallet året etter. I 2015 ble det planlagt med 3000 tilsyn i satsingen, men som 

tabellen viser ble tilsynsvolumet mye høyere. Det skyldes den økte satsingen mot arbeidslivskriminalitet dette 

året. Den satsingen var da ikke planlagt som egen aktivitet og siden mye av innsatsen ble rettet mot byggeplasser 

ble det brukt tilsynspakker fra bygge- og anleggssatsingen også i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i 2015. Det 

gjelder særlig bruken av tilsynspakken «Basistilsyn», en tilsynspakke som i hovedsak er en kortversjon av tilsyns-

pakken «Sosial dumping». I 2016 ble det opprettet egen aktivitet for innsats mot arbeidslivskriminalitet og med 

egne tilsynspakker. Bruken av særlig tilsynspakken «Basistilsyn» gikk da vesentlig ned, mens bruken av tilsyns-

pakken «Sosial dumping» i større grad ble opprettholdt på samme nivå siden innsats mot (mindre grov) sosial 

dumping fortsatt var en del av bygge- og anleggssatsingen. 

 

Tabell 8 viser også at det er utført langt flere tilsyn på byggeplasser enn på anleggsplasser. Det skyldes både et 

større antall byggeplasser og at det kommer langt flere tips på (antatte) mangler på byggeplasser enn på 

anleggsplasser. Tabellen viser også at det gjennomføres tilsyn hos byggherren på en betydelig andel av bygge- og 

anleggsplassene.  

 

Tabell 9 viser hvordan antall tilsyn pr år fordeler seg etter virksomhetsstørrelse (antall ansatte). Tabell 10 viser 

tilsvarende informasjon, men i form av andel tilsyn utført i virksomheter av ulik størrelse. 

 

Tabell 9. Antall tilsyn pr år fordelt etter virksomhetsstørrelse (antall ansatte). 

Virksomhetsstørrelse 2014 2015 2016 Sum 

Ingen ansatte 479 785 578 1842 

1 - 4 ansatte 363 645 454 1462 

5 - 9 ansatte 425 693 473 1591 

10 - 19 ansatte 503 977 690 2170 

20 - 49 ansatte 475 963 654 2092 

50 - 99 ansatte 202 447 273 922 

100 - 249 ansatte 144 273 169 586 

250 ansatte og over 106 245 146 497 

Sum 2697 5028 3437 11162 

 

Tabell 10. Andel tilsyn pr år utført i virksomheter av ulik størrelse (antall ansatte). 

Virksomhetsstørrelse 2014 2015 2016 Sum 

Ingen ansatte 18 % 16 % 17 % 17 % 

1 - 4 ansatte 13 % 13 % 13 % 13 % 

5 - 9 ansatte 16 % 14 % 14 % 14 % 

10 - 19 ansatte 19 % 19 % 20 % 19 % 

20 - 49 ansatte 18 % 19 % 19 % 19 % 

50 - 99 ansatte 7 % 9 % 8 % 8 % 

100 - 249 ansatte 5 % 5 % 5 % 5 % 

250 ansatte og over 4 % 5 % 4 % 4 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Samlet er 18 % av tilsynene i bygge- og anleggssatsingen meldt på forhånd, enten skriftlig med brev eller på 

annen måte (telefon/e-post). Resten (82 %) er uanmeldte tilsyn. Andelen uanmeldte tilsyn er noe høyere (84 %) 

enn snittet i 2015 og 2016. Det skyldes bl.a. den økte innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, men også økt 

tipsmengde. 

 

En del av tilsynene i satsingen er gjennomført sammen med andre etater. Omfanget av tilsyn sammen med andre 

etater var hhv. 177 i 2014, 1579 i 2015 og 668 i 2016. De fleste av disse tilsynene er gjennomført med 
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tilsynspakken «Basistilsyn» eller «Sosial dumping» og reflekterer dermed også den økte satsingen mot 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

3.4.2 Tilsynsoppfølging, reaksjonsbruk og avviksgrad  

3.4.2.1 Tilsynsoppfølging 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og forskriftene gitt i medhold av loven, blir 

fulgt. Tilsyn defineres som Arbeidstilsynets kontroll og eventuelle bruk av reaksjon overfor virksomhetene, der 

selve kontrollen defineres som undersøkelse av status knyttet til krav i lov/forskrifter og reaksjon er Arbeids-

tilsynets formelle tiltak overfor en virksomhet når brudd i forhold til kravene i arbeidsmiljøloven eller i en av 

forskriftene er avdekket. I praksis vil en kontroll ofte også innebære en betydelig grad av veiledning, både om 

lovens krav og hva virksomheten må gjøre for å etterkomme krav i regelverket. Resultatet av en kontroll 

dokumenteres i en tilsynsrapport som sendes virksomheten. I tilsynsrapporten oppsummeres kontrollen og 

eventuelle reaksjoner etter kontrollen varsles. Dersom det varsles reaksjoner får virksomheten en frist til å 

komme med kommentarer før Arbeidstilsynet tar stilling til om varslede reaksjoner skal vedtas. 

 

Forvaltningsloven stiller krav til offentlige myndigheters saksbehandling. Bl.a. skal saker følges opp uten 
ugrunnet opphold og saker skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. For henvendelser som 
myndigheten ser ikke kan besvares innen en måned skal det sendes foreløpig svar, og selv om en kontroll ikke er 
en formell henvendelse har Arbeidstilsynet som ambisjon at de fleste tilsynsrapporter skal ferdigstilles innen 4 
uker etter gjennomført kontroll. I en del kontroller må det innhentes opplysninger i ettertid for å få godt nok 
underlag til å kunne ta stilling til om regelverket etterleves godt nok. Dette er særlig aktuelt for uanmeldte tilsyn, 
da en i slike tilsyn ikke nødvendigvis treffer på den eller de som kan fremvise ønsket dokumentasjon eller 
dokumentasjonen ikke er på det stedet kontrollen gjennomføres. I slike tilfelles sendes krav om opplysninger og 
det vil naturlig nok forlenge tiden mellom kontroll og ferdigstilling av tilsynsrapport10. 
 
Tabell 11 viser omfanget av tilsyn der det er sendt krav om opplysninger og andel tilsynsrapporter sendt ut innen 

4 uker etter kontrolldato. Høy andel tilsyn der det er sendt krav om opplysninger vil normalt føre til lavere andel 

tilsynsrapporter ferdigstilt innen 4 uker. Tabellen viser også at særlig for tilsyn med tilsynspakkene «Basistilsyn» 

og «Sosial dumping» er det etter mange tilsyn sendt krav om opplysninger. Dette kan både skyldes at nesten alle 

disse tilsynene er uanmeldte og at en da gjerne ikke treffer en ansvarlig leder under tilsynet eller at ønsket 

dokumentasjon ikke finnes på byggeplassen. 

 
  

                                                      
10 Et krav om opplysninger er også et saksbehandlingstrinn, slik at selv om det forlenger tid fra kontroll til 
tilsynsrapport kan saksbehandlingstiden likevel være innenfor forvaltningslovens forventning om saksbehandling 
innen en måned. 
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Tabell 11. Oppfølging etter tilsyn: Krav om opplysninger. 

0410001 Satsing bygg og anlegg Antall 

tilsyn 

Antall tilsyn 

med krav om 

opplysninger 

Andel tilsyn 

med 

tilsynsrapport 

innen 4 uker 

041000101 Bygg og anlegg - Byggherre - Prosjekteringsfasen 72 2 86 % 

041000102 Bygg og anlegg - Byggherre - Utførelsesfasen - 

Bygg 

624 62 87 % 

041000103 Bygg og anlegg - Byggherre - Utførelsesfasen - 

Anlegg 

155 13 79 % 

041000104 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Bygg 2 768 369 89 % 

041000105 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Anlegg 601 80 76 % 

041000106 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Sosial dumping 1 293 638 76 % 

041000107 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Kjemisk 

arbeidsmiljø 

273 25 93 % 

041000108 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Ergonomi og 

vibrasjon 

666 27 94 % 

041000109 Bygg og anlegg - Arbeidsgiver - Støy og vibrasjon 104 1 90 % 

041000111 Bygg og anlegg - Effekttilsyn bygg og anlegg 43 0 98 % 

041000112 Bygg og anlegg - tunnel 33 6 58 % 

041000113 Bygg og anlegg - bemanningsforetak 46 34 72 % 

041000114 Bygg og anlegg - basistilsyn 3 454 667 75 % 

041000115 Bygg og anlegg - kommunale og fylkeskommunale 

byggherrer 

41 0 80 % 

041000116 Bygg og anlegg - basistilsyn midlertidig arbeid i 

høyden 

802 102 92 % 

041000117 Bygg og anlegg - anleggsmaskiner 141 6 91 % 

041000118 Bygg og anlegg - gravearbeid 25 5 96 % 

041000119 Bygg og anlegg - arbeidstid 21 13 67 % 

Totalt 11 162 2050 83 % 

 

3.4.2.2 Reaksjonsbruk 

Arbeidsmiljøloven har følgende reaksjoner:  

• pålegg  

• tvangsmulkt  

• stans 

• tilbakekall m.m. av produkt  

• overtredelsesgebyr 
 

Disse reaksjonene er såkalte administrative reaksjoner. Dette betyr at Arbeidstilsynet er gitt disse reaksjonene for 

å kunne håndheve regelverket vi har myndighet til å følge opp på en effektiv måte. Men reaksjonene har likevel 

ulike formål. Pålegg er den hyppigst brukte reaksjon og tydeliggjør krav om hva som må gjøres for å etterkomme 

lovens krav. For hvert pålegg angis hvilket regelverk som er brutt, hvilke vilkår som må oppfylles og hva som er 

grunnen til at Arbeidstilsynet har gitt pålegget. Hvis vilkårene for å oppfylle pålegg ikke etterkommes innen 

fristen kan Arbeidstilsynet bruke pressmidler som tvangsmulkt og stansing for å få virksomheten til etterkomme 

pålegg som er gitt. Men mens både pålegg (og bruk av eventuelle pressmidler) har som hensikt å oppnå en 

forbedring i virksomheten er formålet med overtredelsesgebyr pønalt. Det betyr at gebyret skal påføre 

virksomheten en reaksjon fra samfunnet også mot selve overtredelsen av regelverket. Til forskjell fra pålegget er 

overtredelsesgebyret altså ikke først og fremst et middel for å få mottaker til å etterkomme lovkrav. Men det har 
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som hensikt å oppnå en preventiv effekt i form av at grove mangler på etterlevelse av regelverket ikke skal lønne 

seg, for eksempel i form av sparte utgifter til viktige HMS-tiltak for å unngå at arbeidstakere skader seg eller 

påføres helseplager. Ved å bruke begrepet overtredelsesgebyr markeres at gebyret ilegges som en reaksjon mot et 

normbrudd. Jf. Prop. 83 L (2012-2013). 

 

Tabell 12 og Tabell 13 viser bruken av ulike reaksjoner i bygge- og anleggssatsingen i form av både antall tilsyn 

der reaksjonen er brukt og andel av totalt antall tilsyn i bygge- og anleggssatsingen det enkelte år. At det fattes 

vesentlig færre vedtak enn det varsles betyr ikke at det ikke var grunnlag for å gi de varslede reaksjoner. Som 

oftest betyr det at varslede reaksjoner oppfylles før de kommer til vedtak. Tabellen viser også at de fleste pålegg 

etterkommes uten at Arbeidstilsynet trenger å bruke tvangsmulkt. Samtidig viser Tabell 13 at bruken av stans 

som pressmiddel er økt. Det skyldes delvis at ved manglende etterlevelse av krav om opplysninger kan stans som 

pressmiddel varsles/vedtas uten forutgående pålegg, men også at når tvangsmulkt som pressmiddel ikke gir den 

ønskede effekt eskaleres bruken av pressmiddel til stans.  

 

Det er vedtatt få overtredelsesgebyr. En årsak til dette er nok at det er et relativ nytt virkemiddel og at det krever 

til dels omfattende vurderinger og begrunnelser i hver sak, både for at det å gi et overtredelsesgebyr skal kunne 

forsvares i en eventuell klagesak og for å beslutte et gebyrnivå som er riktig og hensiktsmessig ut fra regel-

bruddets art og virksomhetens økonomi. Samtidig viser Tabell 12 at antall tilsyn der overtredelsesgebyr er varslet 

eller vedtatt har økt betydelig i disse årene. Det samme gjelder for stans pga. overhengende fare for liv og helse. 

For denne reaksjonen er farlig arbeid i høyden den dominerende årsaken til at slike stansingsvedtak gis. Andre 

årsaken kan eksempelvis være rasfare og manglende verneutstyr på arbeidsutstyr (som eksempelvis sag). 

 

Tabell 12. Utvikling i antall tilsyn der ulike reaksjoner er brukt 2014 – 2016. 

Reaksjon \ år 2014 2015 2016 

Antall tilsyn gjennomført 2697 5028 3437 

Antall tilsyn med reaksjon - Varsle pålegg 1381 2247 1593 

Antall tilsyn med reaksjon - Vedta pålegg 1161 1804 1354 

Antall tilsyn med reaksjon - Varsle tvangsmulkt 273 501 358 

Antall tilsyn med reaksjon - Vedta tvangsmulkt 165 287 187 

Antall tilsyn med reaksjon - Varsle stans som press 224 524 465 

Antall tilsyn med reaksjon - Vedta stans som press 102 248 195 

Antall tilsyn med reaksjon - Varsle overtredelsesgebyr 3 17 50 

Antall tilsyn med reaksjon - Vedta overtredelsesgebyr 3 15 44 

Antall tilsyn med reaksjon - Vedta stans ved overhengende fare 184 340 525 

 

Tabell 13. Utvikling i andel av tilsyn der ulike reaksjoner er brukt 2014 – 2016. 

Reaksjon \ år 2014 2015 2016 

Andel tilsyn med reaksjon - Varsle pålegg 51 % 45 % 46 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Vedta pålegg 43 % 36 % 39 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Varsle tvangsmulkt 10 % 10 % 10 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Vedta tvangsmulkt 6,1 % 5,7 % 5,4 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Varsle stans som press 8,3 % 10 % 14 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Vedta stans som press 3,8 % 4,9 % 5,7 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Varsle overtredelsesgebyr 0,1 % 0,3 % 1,5 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Vedta overtredelsesgebyr 0,1 % 0,3 % 1,3 % 

Andel tilsyn med reaksjon - Vedta stans ved overhengende fare 6,8 % 6,8 % 15 % 

 

Både varsel/vedtak om overtredelsesgebyr og vedtak om stans ved overhengende fare gis uten forutgående 

pålegg. Og ved manglende etterlevelse av krav om opplysninger kan også stans som pressmiddel varsles/vedtas 

uten forutgående pålegg. Men pålegg og tvangsmulkt er ledd i en eskalerende reaksjonskjede og Tabell 14 viser at 

i 80-85 % av tilsynene der det er varslet minst ett pålegg blir det også vedtatt minst et pålegg. Videre viser 

tabellen at i om lag 1 av 4 tilsyn der det blir vedtatt pålegg må det varsles tvangsmulkt som pressmiddel for å få 

oppfylt vedtatt pålegg. Tabellen viser også at i over halvparten av tilsynene der det varsles tvangsmulkt går saken 
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videre til vedtak om tvangsmulkt, men tabellen viser også at denne andelen har gått ned i de tre årene. Det tyder 

på at en økende andel pålegg oppfylles uten at tvangsmulkt blir fakturert. 

 

Tabell 14. Utvikling i andel reaksjoner som eskaleres til neste reaksjonsnivå 2014 – 2016. 

Reaksjon \ år 2014 2015 2016 

Andel tilsyn med reaksjon - Varsle pålegg 51 % 45 % 46 % 

Andel tilsyn med varsel pålegg -> Vedta pålegg 84 % 80 % 85 % 

Andel tilsyn med vedtak pålegg -> Varsle tvangsmulkt 24 % 28 % 26 % 

Andel tilsyn med varsel tvangsmulkt -> Vedta tvangsmulkt 60 % 57 % 52 % 

 

3.4.2.3 Avviksgrad 

Figur 4 viser eksempel på et kontrollpunkt slik det ser ut i sjekklistene som brukes på tilsyn. Det er ikke gitt at 

inspektøren stiller spørsmålet akkurat slik det er utformet, bl.a. kan det inngå i en dialog eller spørsmålet 

kontrolleres ved observasjon under befaring. Men uansett må inspektøren krysse av for en av de angitte 

alternativer. Ikke alle kontrollpunkter er relevante på alle tilsyn der den valgte tilsynspakken benyttes, f.eks. hvis 

det er ikke er innleide på byggeplassen er det ikke relevant å kontrollere krav som gjelder innleide. Da krysses av 

for «Ikke relevant». Tilsvarende er det ikke alle kontrollpunkter en rekker å ta stilling til i et tilsyn, eksempelvis 

fordi det kommer opp viktigere forhold som inspektøren heller må bruke tid på. Da krysses av for «Ikke 

kontrollert». Dette valget velges også når inspektøren må innhente ytterligere dokumentasjon gjennom krav om 

opplysninger. Da velges «Ikke kontrollert» inntil tilstrekkelige opplysninger er innhentet til at en kan ta stilling til 

kontrollpunktet. Men for kontrollpunkter som blir brukt i tilsynet må inspektøren ta stilling til om regelverket i 

tilstrekkelig grad er etterlevd og krysse av for «Ja» eller «Nei». Det kan imidlertid være at regelverket ikke anses 

etterlevd, men at inspektøren velger å ikke varsle eget pålegg basert på kontrollpunktet. Da krysses av for «Nei, 

ikke pålegg». Hovedårsaken til det vil være at inspektøren velger å samle flere regelbrudd i et samlet pålegg. Det 

kan imidlertid også være at inspektøren finner så mange mangler at en velger å prioritere å gi pålegg på de 

viktigste manglene. 

 

 
Figur 4. Eksempel på et kontrollpunkt i en sjekkliste som brukes på tilsyn 

 

Tidligere brukte Arbeidstilsynet begrepet reaksjonsgrad for å angi hvor stor andel av tilsynene som medførte (minst 

en) reaksjon. Utfordringen med det begrepet var at omfanget av avvik og alvorlighetsgraden av avvikene ikke 

påvirker reaksjonsgraden. Med innføringen av saksbehandlingssystemet Betzy fikk Arbeidstilsynet mulighet til 

mer detaljert mer detaljert statistikk på de enkelte kontrollpunktene i tilsynene og innførte begrepet avviksgrad 

som et mål på manglende etterlevelse av et gitt kontrollpunkt. Forenklet sett er avviksgrad andel kontrollerte 

med avvik på et gitt kontrollpunkt i forhold til det totale antallet som er kontrollerte på det samme kontroll-

punktet, og avviksgraden beregnes som antall tilsyn der kontrollpunktet er krysset av for «Nei» eller «Nei, ikke 

pålegg» delt på antall tilsyn der kontrollpunktet er kontrollert (dvs. krysset av for «Ja», «Nei» eller «Nei, ikke 

pålegg»). 

 

I det følgende presenteres de kontrollpunkter som har medført høyest avviksgrad og som er brukt i et visst 

omfang for de fleste tilsynspakkene, men tilsynspakker som er brukt minst er ikke med da lavt antall kontroller 

gir økt usikkerhet om avviksgradene er representative. Tabellene viser for hvert kontrollpunkt11 avviksgrad for de 

årene kontrollpunktet er brukt og antall tilsyn det er kontrollert i. I utgangspunktet skulle da en synkende 

avviksgrad i løpet av satsingsperioden tilsi bedre etterlevelse, men det er flere forhold som gjør at en ikke 

                                                      
11 Det innledende tallet er en ID for kontrollpunktet 
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automatisk kan tolke synkende avviksgrad som positiv utvikling og økende som negativ utvikling. Dersom 

Arbeidstilsynet i løpet av perioden for eksempel har fått flere og bedre tips kan det ha ført til høyere 

«treffsikkerhet» ved valg av tilsynsobjekt. Og da det i 2015 ble gjennomført mange aksjonspregede tilsyn på 

byggeplasser for å kontrollere særlig HMS-kort og arbeidsavtaler, ble det også kontrollert mange virksomheter på 

disse byggeplassene som hadde dette i orden. I tabellene som følger har vi derfor valgt å sortere kontroll-

punktene (synkende) etter samlet avviksgrad i satsingsperioden.  

 

I løpet av satsingsperioden har det vært noen endringer i tilsynspakkene og kontrollpunktene. En tom celle i 

tabellen under innebærer at kontrollpunktet ikke inngikk i tilsynspakken (eller ikke ble brukt) det aktuelle året. I 

noen få tilfeller er også kontrollpunkter endret og har fått nytt ID-nummer. Dette kan eksempelvis skyldes 

endret regelverk/hjemling. I slike tilfeller kan avviksgrad for noenlunde samme kontrollinnhold være spredt på 

flere kontrollpunkter. Men de aller fleste kontrollpunktene var vært stabile gjennom satsingsperioden. 

 

Tabell 15 viser at det er avdekket en betydelig andel mangelfulle SHA-planer. Det er også funnet en del mangler 

knyttet til dokumenter som oppdatert forhåndsmelding, avtale med koordinator/byggherrens representant og 

oversiktslister over hvem som jobber på byggeplassen. Av også de andre kontrollpunktene som har gitt høyest 

avviksgrad indikerer tabellen at det er en del byggherrer som enten ikke er kjent med eller av andre årsaker ikke 

ivaretar sitt oppfølgingsansvar som byggherre i utførelsesfasen. 

 

Tabell 15. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Byggherre - Utførelsesfasen - Bygg 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

1795 Har byggherre påsett at det er utarbeidet en SHA-plan iht. 
kravene i byggherreforskriften § 8 bokstav a til d? 

54% 
(208) 

57% 
(211) 

60% 
(152) 

57% 
(571) 

2731 Har byggherre sørget for at oppdatert forhåndsmelding er 
satt opp synlig på bygge- eller anleggsplassen? 

37% 
(186) 

42% 
(194) 

49% 
(144) 

42% 
(524) 

2732 Har byggherre påsett at det føres en oversiktsliste over alle 
som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen og at 
oversiktslisten inneholder opplysninger i samsvar med forskriften? 

33% 
(188) 

38% 
(195) 

47% 
(154) 

39% 
(537) 

2098 Har byggherre inngått skriftlig avtale med eventuell(e) 
koordinator(er) der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter 
koordinatoren skal ha? 

33% 
(163) 

41% 
(155) 

46% 
(112) 

39% 
(430) 

4073 Kan byggherre fremvise en oversiktsliste over alle som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen? 

31% 
(177) 

37% 
(179) 

46% 
(138) 

37% 
(494) 

6677 Gjennomfører oppdragsgiver (kommunale og 
fylkeskommunale virksomheter) nødvendig kontroll av om 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes? 

30% 
(23) 

32% 
(28) 

46% 
(24) 

36% (75) 

2132 Har byggherre ved utpeking av koordinator vurdert om den 
som utpekes, har andre plikter som kan komme i konflikt med 
rollen som koordinator? - Ny vurdering 

38% 
(123) 

31% 
(97) 

36% 
(76) 

35% 
(296) 

4256 Følger byggherre jevnlig opp at koordinator gjennomfører 
sine plikter iht. byggherreforskriften § 14? 

31% 
(144) 

35% 
(128) 

36% 
(94) 

34% 
(366) 

2733 Gjennomfører byggherre koordinering i henhold til 
byggherreforskriften § 14? 

31% 
(165) 

34% 
(162) 

35% 
(111) 

33% 
(438) 

2719 Har byggherre inngått skriftlig avtale med evt. byggherres 
representant der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter 
byggherres representant skal ha? 

23% 
(107) 

35% 
(99) 

36% 
(70) 

31% 
(276) 
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Tabell 16 inneholder flere av kontrollpunktene som også var med i tabellen for byggeplasser. Samtidig er det 

langt færre tilsyn og med få tilsyn er det større usikkerhet i nivået på avviksgrad. Dette da verdien på 

avviksgraden blir mer følsom for utvalget byggherrer det er ført tilsyn med.  

 

Tabell 16. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Byggherre - Utførelsesfasen - Anlegg 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

1795 Har byggherre påsett at det er utarbeidet en SHA-plan iht. 
kravene i byggherreforskriften § 8 bokstav a til d? 

35% 
(60) 

62% 
(45) 

59% 
(41) 

50% 
(146) 

6677 Gjennomfører oppdragsgiver (kommunale og 
fylkeskommunale virksomheter) nødvendig kontroll av om 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes? 

50% 
(20) 

54% 
(13) 

33% (6) 49% (39) 

2098 Har byggherre inngått skriftlig avtale med eventuell(e) 
koordinator(er) der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter 
koordinatoren skal ha? 

22% 
(54) 

22% 
(36) 

47% 
(30) 

28% 
(120) 

2132 Har byggherre ved utpeking av koordinator vurdert om den 
som utpekes, har andre plikter som kan komme i konflikt med 
rollen som koordinator? - Ny vurdering 

22% 
(41) 

27% 
(30) 

41% 
(22) 

28% (93) 

2731 Har byggherre sørget for at oppdatert forhåndsmelding er 
satt opp synlig på bygge- eller anleggsplassen? 

24% 
(55) 

25% 
(40) 

39% 
(36) 

28% 
(131) 

 

Tabell 17 viser at det er gitt en betydelig andel pålegg på forhold som kan medføre farlig arbeid i høyden. I tillegg 

viser tabellen at 4 av 10 arbeidsgivere ikke har sørget for at alle arbeidstakerne har gyldig HMS-kort og at i 

underkant av 1 av 3 virksomheter ikke har valgt verneombud eller er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. 

 

For noen av kontrollpunktene ser vi klare forskjeller i avviksgrad ut fra antall ansatte i virksomheten. For 

kontrollpunkt 5175 om HMS-kort er det entydig gradient der avviksgraden øker jo færre ansatte virksomheten 

har. Det samme gjelder for kontrollpunkt 5527 om virksomheten er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Når 

det gjelder valg av verneombud tyder resultatene for virksomheter med under 10 ansatte at de ikke er klar over 

plikten til å avtale en annen ordning dersom de ikke velger verneombud. Men det er også en av fire virksomheter 

med 10-19 ansatte som ikke har valgt verneombud. Og om verneombud er valgt er tendensen den samme ut fra 

virksomhetsgrad når det gjelder om verneombudet har fått opplæring. For kontrollpunkt 5889 om «Har 

arbeidsgiver kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten ….» er det vesentlig 

færre virksomheter (7 – 11 %) med over 50 ansatte som får pålegg enn virksomheter med under 50 ansatte (18 – 

34 %). For kontrollpunkt 5862 om «Har arbeidsgiver gjennomført nødvendige tiltak og/eller …» ser vi også en 

gradient der avviksgraden øker jo færre ansatte virksomheten har øker avviksgraden, nå fra 10-11 % for 

virksomheter med over 100 ansatte til 23 – 36 % for virksomheter med under 20 ansatte. For etterlevelse av krav 

til arbeid i høyden er det også for de fleste kontrollpunkt slik at avviksgraden øker jo færre ansatte virksomheten 

har. 

 

Tabell 17. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Arbeidsgiver - Bygg 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

7431 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for å sikre at det utføres 
kontroll av stillas? 

  46% 
(158) 

46% 
(158) 

7425 Har arbeidsgiver sørget for at stillaset har varig og lett synlig 
skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og 
tillatte laster? 

  43% 
(222) 

43% 
(222) 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

41% 
(1168) 

43% 
(925) 

39% 
(535) 

41% 
(2628) 

7429 Foreligger det en styrke- og stabiltetsberegning av stillaset?   35% 
(95) 

35% (95) 
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5565 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidsområder, som er høyere 
enn 2 meter, er sikret med rekkverk eller andre vernetiltak? 

30% 
(689) 

37% 
(552) 

39% 
(311) 

34% 
(1552) 

6861 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for å sikre at det utføres 
kontroll av stillas? 

25% 
(299) 

35% 
(253) 

33% 
(3) 

30% 
(555) 

6855 Har arbeidsgiver sørget for at stillaset har varig og lett synlig 
skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og 
tillatte laster? 

26% 
(430) 

29% 
(325) 

33% 
(3) 

28% 
(758) 

6870 Er åpninger på stillas, på tak eller på andre konstruksjoner 
forsvarlig tildekket, eller sikret med rekkverk? 

24% 
(546) 

32% 
(414) 

33% 
(3) 

27% 
(963) 

5527 Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste? 33% 
(579) 

26% 
(473) 

23% 
(245) 

29% 
(1297) 

5735 Har virksomheten valgt verneombud? 25% 
(584) 

27% 
(492) 

31% 
(259) 

27% 
(1335) 

 

Tabell 18 viser at også i anlegg er det flere som mangler HMS-kort, men forholdene er langt bedre enn i bygg. 

Andelen som har valgt verneombud og er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste er også høyere enn i bygg. 

Tabellen viser også noen mangler knyttet til gjennomføring av periodisk sakkyndig kontroll. 

 

For kontrollpunkt 5175 om HMS-kort er det entydig gradient der avviksgraden øker jo færre ansatte 

virksomheten har. Også for anlegg tyder resultatene for virksomheter med under 10 ansatte at de ikke er klar 

over plikten til å avtale en annen ordning dersom de ikke velger verneombud. Men også her er det en av fire 

virksomheter med 10-19 ansatte som ikke har valgt verneombud. For kontrollpunkt 5889 om «Har arbeidsgiver 

kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten ….» er det vesentlig færre 

virksomheter (3 – 9%) med over 50 ansatte som får pålegg enn virksomheter med under 50 ansatte (15 – 23 %). 

Den samme tendensen gjelder for kontrollpunkt 5862 om «Har arbeidsgiver gjennomført nødvendige tiltak 

og/eller …», da med 3 - 4% og 13 – 19% som avviksgradnivåer for hhv. over og under 50 ansatte.  

 

Tabell 18. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Arbeidsgiver - Anlegg 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5527 Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste? 37% 
(212) 

19% 
(112) 

13% 
(68) 

28% 
(392) 

1195 Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid? 

43% 
(152) 

8% (96) 7% 
(59) 

25% 
(307) 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

20% 
(302) 

26% 
(167) 

27% 
(93) 

23% 
(562) 

5632 Kan arbeidsgiver legge frem dokumentasjon på gjennomført 
periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret? 

 21% 
(99) 

22% 
(77) 

22% 
(176) 

5735 Har virksomheten valgt verneombud? 18% 
(214) 

23% 
(116) 

20% 
(75) 

20% 
(405) 

5759 Har arbeidsgiver sørget for at det er utarbeidet planer for 
gravearbeidet? 

9% 
(140) 

23% 
(66) 

37% 
(41) 

17% 
(247) 

5862 Har arbeidsgiver gjennomført nødvendige tiltak og/eller 
utarbeidet plan som beskriver tiltak for å fjerne eller redusere farer 
og problemer i arbeidet? 

9% 
(195) 

16% 
(118) 

30% 
(73) 

15% 
(386) 

5889 Har arbeidsgiver kartlagt de farer og problemer 
arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten og på denne 
bakgrunn vurdert risikoen for skade på eller fare for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet? 

9% 
(193) 

19% 
(111) 

26% 
(74) 

15% 
(378) 

5694 Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring? 12% 
(160) 

15% 
(87) 

26% 
(53) 

15% 
(300) 
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6322 Er det gjennomført periodisk sakkyndig kontroll av 
arbeidsutstyret (ikke ansatte)? 

11% 
(237) 

25% 
(16) 

 12% 
(253) 

 

Tabell 19 viser avviksgrader fra tilsynspakken som er dedikert til kontroll av arbeid i høyden. Og de høye 

avviksgradene viser at det er funnet mange avvik på forhold som er årsak til mange fallulykker. Det må 

kommenteres at denne tilsynspakken ble utvidet med nye kontrollpunkter i 2016 etter at nytt regelverk trådte i 

kraft. For de fleste kontrollpunktene i tabellen kan likevel ikke de høye verdiene tilskrives nytt ukjent regelverk. 

 

 
Figur 5. Eksempel på utrygt arbeid i høyden 

 

Denne sjekklista er liten grad brukt for virksomheter med over 50 ansatte. I vurderingen av avviksgrad ift. 

virksomhetsstørrelse ses det det derfor bort fra disse. Når det gjelder kravet om HMS-kort ser vi også her en 

gradient der avviksgraden øker med færre ansatte. Kravet om skilting (kontrollpunkt 7325) har en tilsvarende 

gradient. Men ellers er det relativt høye avviksgrader uansett størrelsen på virksomheten. 

 

Tabell 19. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Basistilsyn – Arbeid i høyden 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

7425 Har arbeidsgiver sørget for at stillaset har varig og lett synlig 
skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og 
tillatte laster? 

  56% 
(370) 

56% 
(370) 

5565 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidsområder, som er høyere 
enn 2 meter, er sikret med rekkverk eller andre vernetiltak? 

 47% 
(187) 

54% 
(510) 

52% 
(697) 

7434 Er stigen festet i toppen, og er den sikret mot utglidning, 
velting sidelengs eller bakover? 

  47% 
(205) 

47% 
(205) 

5826 Har arbeidsgiver rutine for å kartlegge farer og problemer og 
vurdere hvilken risiko som foreligger ved bruk av arbeidsutstyr 
ved midlertidig arbeid i høyden? 

 47% 
(141) 

43% 
(289) 

44% 
(430) 

6870 Er åpninger på stillas, på tak eller på andre konstruksjoner 
forsvarlig tildekket, eller sikret med rekkverk? 

 40% 
(165) 

75% 
(4) 

41% 
(169) 

7435 Har arbeidsgiver gjennomført en vurdering av risiko for bruk 
av stige som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden? 

  40% 
(136) 

40% 
(136) 

7853 Har arbeidstakere som bruker stillas fått nødvendig 
opplæring? 

  39% 
(293) 

39% 
(293) 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

 35% 
(203) 

39% 
(549) 

38% 
(752) 
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7851 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidstakere som monterer, 
endrer og demonterer stillas fått nødvendig opplæring? 

  38% 
(287) 

38% 
(287) 

6865 Har arbeidsgiver gjennomført en vurdering av risiko for bruk 
av stige som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden?  

35% 
(79) 

0% 
(1) 

35% (80) 

6864 Er stigen festet i toppen, og er den sikret mot utglidning, 
velting sidelengs eller bakover?  

33% 
(101) 

0% 
(1) 

32% 
(102) 

7433 Er det sikker atkomst fra stige til tak eller avsats?   30% 
(239) 

30% 
(239) 

6863 Er det sikker atkomst fra stige til tak eller avsats? 
 

30% 
(121) 

0% 
(2) 

29% 
(123) 

 

Tabell 20 - Tabell 22 viser funn fra tilsyn som var planlagt som meldte tilsyn utført hos virksomheten, dvs. ikke 

på bygge- eller anleggsplass. Her er det dermed i stor grad rutiner, dokumentasjon og svar fra virksomheten som 

danner grunnlaget for å vurdere om det er grunnlag for pålegg. 

 

 
Figur 6. Bruk av arbeidsutstyr kan medføre eksponering for både støy og støv. Foto: Colourbox.no 

 

Tabell 20 viser avviksgrader fra en tilsynspakke som kun ble brukt i 2014. At det er verdier i 2015 skyldes at 

tilsynsrapporter for noen få tilsyn ble ferdigstilt etter årsskiftet 2014/2015. Og siden det er såpass få tilsyn er 

verdiene usikre og det er verdiene fra 2014 som bør vektlegges. Og disse viser veldig høye avviksgrader for både 

støy og mekaniske vibrasjoner på forhold knyttet til kartlegging, risikovurdering, tiltak for å redusere eksponering 

og informasjon og opplæring til ansatte. Og avviksgraden på kontrollpunkt 5536 tyder på at dette skyldes 

manglende kompetanse i virksomhetene. 

 
Tabell 20. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Støy og vibrasjon 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5609 Har arbeidsgiver utført målinger av støyeksponering? 88% 
(83) 

83% (6)  88% (89) 
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5526 Har arbeidsgiver, på bakgrunn av kartlegging og 
risikovurdering, iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å 
redusere eksponeringen for mekaniske vibrasjoner? 

82% 
(66) 

25% (4)  79% (70) 

5521 Har eksponerte arbeidstakere fått informasjon og opplæring 
vedrørende mekaniske vibrasjoner? 

77% 
(69) 

50% (4)  75% (73) 

5614 Har arbeidsgiver kartlagt ansattes støyeksponering og vurdert 
hvilken risiko eksponeringen har for de ansattes helse og 
sikkerhet? 

74% 
(91) 

83% (6)  74% (97) 

5582 Har arbeidsgiver på bakgrunn av kartlegging og 
risikovurdering iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å 
redusere eksponering for støy? 

74% 
(84) 

83% (6)  74% (90) 

5519 Har arbeidsgiver kartlagt ansattes vibrasjonseksponering og 
vurdert hvilken risiko eksponeringen har for ansattes helse og 
sikkerhet? 

76% 
(76) 

25% (4)  74% (80) 

5578 Har arbeidsgiver sørget for informasjon og opplæring 
forbundet med støy? 

70% 
(86) 

100% 
(6) 

 72% (92) 

5536 Har virksomheten kompetanse til å gjennomføre påleggene 
uten bistand fra bedriftshelsetjenesten? 

67% 
(58) 

100% 
(3) 

 69% (61) 

 

Tabell 21 viser avviksgrader for en annen tilsynspakke som inneholder temaet vibrasjoner, men nå i kombinasjon 

med også andre former for belastende helseskadelig og manuelt arbeid. Også her er det høye avviksgrader på 

kontrollpunkter knyttet til vibrasjoner, men også annet belastende helseskadelig og manuelt arbeid. 

 

De fleste tilsynene med denne tilsynspakken er gjort i virksomheter med mellom 5 og 49 ansatte. For 

kontrollpunkter som HMS-kort, verneombud og bedriftshelsetjeneste ser vi også her en gradient der 

avviksgraden øker jo færre ansatte virksomheten har. Men når det gjelder kontrollpunktene knyttet til 

ergonomiske belastninger, inkludert vibrasjoner, er det ikke noen tydelig slik gradient. 

 

Tabell 21. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Ergonomi og vibrasjon 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5519 Har arbeidsgiver kartlagt ansattes vibrasjonseksponering og 
vurdert hvilken risiko eksponeringen har for ansattes helse og 
sikkerhet? 

76% 
(151) 

82% 
(197) 

84% 
(138) 

81% 
(486) 

5526 Har arbeidsgiver, på bakgrunn av kartlegging og 
risikovurdering, iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å 
redusere eksponeringen for mekaniske vibrasjoner? 

79% 
(131) 

80% 
(180) 

85% 
(127) 

81% 
(438) 

5521 Har eksponerte arbeidstakere fått informasjon og opplæring 
vedrørende mekaniske vibrasjoner? 

77% 
(128) 

74% 
(160) 

79% 
(124) 

76% 
(412) 

5536 Har virksomheten kompetanse til å gjennomføre påleggene 
uten bistand fra bedriftshelsetjenesten? 

67% 
(163) 

73% 
(235) 

70% 
(151) 

70% 
(549) 

5475 Har arbeidsgiver kartlagt og vurdert forhold som kan 
innebære risiko for helseskader, herunder muskel og skjelettplager, 
ved manuelt arbeid? 

63% 
(204) 

67% 
(269) 

58% 
(158) 

63% 
(631) 

5474 Har arbeidsgiver gjennomført tiltak og/eller utarbeidet plan 
som beskriver tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av 
belastende helseskadelig og manuelt arbeid? 

59% 
(203) 

62% 
(266) 

57% 
(154) 

60% 
(623) 

5472 Får arbeidstakere som utfører ergonomisk belastende arbeid 
som tungt eller ensformig arbeid, nødvendig informasjon og 
opplæring? 

43% 
(189) 

45% 
(240) 

50% 
(139) 

46% 
(568) 

5528 Er det utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i 
virksomheten? 

39% 
(193) 

46% 
(267) 

39% 
(161) 

42% 
(621) 
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Tabell 22 viser et også når det gjelder kjemisk helsefare er det mangler knyttet til kartlegging, risikovurdering, 

tiltak for å redusere eksponering og informasjon og opplæring til ansatte. For kontrollpunkt om HMS-kort, 

verneombud og bedriftshelsetjeneste finner vi tilsvarende funn om omtalt tidligere for andre tilsynspakker. 

Tilsvarende gradient fremkommer også i kontrollpunktene om stoffkartotek.  

 

Tabell 22. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Kjemisk arbeidsmiljø 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5817 Har arbeidsgiver kartlagt og dokumentert forekomsten av 
kjemikalier og forurensninger og på grunnlag av dette vurdert 
risiko? 

53% 
(47) 

57% 
(86) 

73% 
(109) 

64% 
(242) 

5536 Har virksomheten kompetanse til å gjennomføre påleggene 
uten bistand fra bedriftshelsetjenesten? 

49% 
(37) 

43% 
(77) 

58% 
(97) 

51% 
(211) 

5815 Har arbeidsgiver gitt nødvendig informasjon og opplæring til 
arbeidstaker og verneombud om de farlige kjemikaliene som kan 
forekomme på arbeidsplassen? 

50% 
(46) 

53% 
(79) 

47% 
(99) 

50% 
(224) 

6810 Har arbeidsgiver gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere 
helserisikoen forbundet med kjemikalier og forurensinger i 
virksomheten? 

50% 
(48) 

37% 
(83) 

43% 
(99) 

43% 
(230) 

6239 Kan virksomheten redegjøre for hvordan opplysningene i 
virksomhetens stoffkartotek brukes til vurdering av risiko, sette i 
verk tiltak og til å utarbeide arbeidsinstruks? 

35% 
(46) 

44% 
(77) 

38% 
(74) 

40% 
(197) 

5528 Er det utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i 
virksomheten? 

40% 
(47) 

33% 
(78) 

43% 
(96) 

39% 
(221) 

5735 Har virksomheten valgt verneombud? 27% 
(44) 

38% 
(85) 

42% 
(106) 

37% 
(235) 

5694 Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring? 25% 
(32) 

35% 
(63) 

40% 
(75) 

35% 
(170) 

5806 Har arbeidsgiver ajourført opplysninger i stoffkartoteket når 
det foreligger endringer, avdekkes helseskadelige forhold og 
liknende som er vesentlige for å forebygge helseskader? 

30% 
(40) 

34% 
(67) 

32% 
(73) 

32% 
(180) 

6813 Har arbeidsgiver planer for å hindre eksponering for 
kjemikalier og forurensninger i arbeidsatmosfæren (f.eks 
ventilasjon)? 

41% 
(27) 

28% 
(50) 

30% 
(47) 

31% 
(124) 

 

Tabell 23 viser avviksgrader fra tilsyn med virksomheter der en vil kontrollere om særlig utenlandske 

arbeidstakere utsettes for dårlig arbeidsvilkår/-forhold. I 638 av 1293 tilsyn, dvs. om lag halvparten av disse 

tilsynene, er det sendt krav om opplysninger for å få belyst kontrollerte forhold godt nok. Tilsynene viser store 

mangler når gjelder lovlig gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Kun mindretallet er tilknyttet godkjent bedrifts-

helsetjeneste og andelen som ikke har utstyrt arbeiderne med HMS-kort er høyere enn for bygg generelt. Det er 

også betydelige mangler knyttet til arbeidsavtaler, overtidsbetaling og andre lønnsmessige forhold. Det er også 

gitt en klart høyere andel pålegg knyttet til verneombud enn for bygg generelt. 

 

For kontrollpunkt om HMS-kort, verneombud og bedriftshelsetjeneste finner vi tilsvarende funn om omtalt 

tidligere for andre tilsynspakker. Tilsvarende gradient fremkommer også i kontrollpunktene om utbetaling av 

allmenngjort lønn, om arbeidsgiver har gjennomgått opplæring i HMS-arbeid, arbeidsavtaler og om 

arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som arbeidet krever. 
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Tabell 23. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Sosial dumping 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5927 Har virksomheten inngått avtale om gjennomsnittsberegning 
av arbeidstid eller søkt Arbeidstilsynet om samtykke? 

64% 
(73) 

65% 
(97) 

58% 
(71) 

63% 
(241) 

5527 Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste? 54% 
(149) 

55% 
(164) 

50% 
(133) 

53% 
(446) 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

53% 
(416) 

56% 
(412) 

46% 
(388) 

51% 
(1216) 

1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for 
overtidsarbeid? 

49% 
(164) 

53% 
(179) 

46% 
(173) 

49% 
(516) 

6685 Har virksomheten som hovedleverandør systemer og rutiner 
for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens 
underleverandør(er) er i overensstemmelse med gjeldende 
allmenngjøringsforskrift for byggeplasser? 

55% 
(40) 

52% 
(46) 

38% 
(39) 

49% 
(125) 

5735 Har virksomheten valgt verneombud? 43% 
(138) 

43% 
(159) 

45% 
(129) 

44% 
(426) 

1697 Er arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene i tråd med de 
minimumskrav som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6? 

41% 
(182) 

41% 
(255) 

39% 
(231) 

40% 
(668) 

5694 Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring? 35% 
(86) 

44% 
(90) 

37% 
(79) 

39% 
(255) 

1195 Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid? 

38% 
(142) 

37% 
(169) 

38% 
(135) 

38% 
(446) 

6648 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

39% 
(235) 

32% 
(31) 

 38% 
(266) 

6684 Har virksomheten som hovedleverandør i kontrakten med 
underleverandør(er), informert om at underleverandørens 
arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger 
av allmenngjøringsforskriften for byggeplasser? 

39% 
(44) 

45% 
(47) 

31% 
(42) 

38% 
(133) 

7527 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

 40% 
(261) 

34% 
(303) 

37% 
(564) 

6654 Har arbeidsgiver inngått avtale med (de utsendte) 
arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise, kost og losji for 
arbeidsoppdraget (bygg)? 

39% 
(105) 

41% 
(123) 

28% 
(127) 

36% 
(355) 

 

Tabell 24 viser avviksgrader fra tilsynspakken Basistilsyn, en tilsynspakke som i utgangspunktet er en forkortet 

versjon av tilsynspakken Sosial dumping. I 2015 ble samarbeidet med andre etater forsterket og egne senter mot 

arbeidslivskriminalitet ble opprettet. Som ledd i dette samarbeidet ble det gjennomført mange tilsyn der 

sjekklister fra bygg- og anleggssatsingen ble benyttet. Fra 2016 ble innsatsen mot arbeidslivskriminalitet 

organisert som en egen aktivitet, og med egne sjekklister. Men før det ble opprettet egne sjekklister medførte 

dette at særlig i 2015 ble tilsynspakken Basistilsyn i stor grad brukt i store aksjoner rettet mot arbeidslivs-

kriminalitet sammen med andre etater. I slike aksjoner på større byggeplasser er gjerne flertallet av virksomhetene 

såpass seriøse at de i liten grad får pålegg på grunn av disse kontrollpunktene, og det er nok en årsak til generelt 

lave avviksgrader i tabellen. Av tidshensyn er det også i flere av disse tilsynene flere kontrollpunkter som ikke er 

kontrollert. Det kan skyldes at virksomheten er kontrollert før, men det går også på den samlede prioritering av 

tilsynstiden for hver etat i aksjonen. Men også for tilsyn med denne tilsynspakken er det sendt mange krav om 

opplysninger (i 667 tilsyn). Som tabellen viser er det HMS-kort og allmenngjort lønn som hyppigst er kontrollert. 

 

For kontrollpunktet om utbetaling av allmenngjort lønn viser resultatene et skille der 5 – 8 % av virksomhetene 

med 20 ansatte eller mer får pålegg, mens 15 – 27 % av virksomhetene med under 20 ansatte får pålegg. Et 

tilsvarende skille ses også for utbetaling av overtid der avviksgradene er hhv 6 – 16 % for virksomheter med 20 

ansatte eller mer og 22 – 27 % for de med under 20 ansatte. 
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Tabell 24. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Basistilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

 37% 
(2399) 

39% 
(965) 

38% 
(3364) 

1697 Er arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene i tråd med de 
minimumskrav som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6? 

 25% 
(412) 

31% 
(337) 

28% 
(749) 

5686 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidet kan utføres uten fare 
for at personer eller gjenstander kan falle ned? 

 15% 
(887) 

27% 
(597) 

20% 
(1484) 

1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for 
overtidsarbeid? 

 16% 
(677) 

22% 
(361) 

18% 
(1038) 

7527 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

 12% 
(1451) 

15% 
(596) 

13% 
(2047) 

6654 Har arbeidsgiver inngått avtale med (de utsendte) 
arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise, kost og losji for 
arbeidsoppdraget (bygg)? 

 13% 
(272) 

14% 
(165) 

13% 
(437) 

 

Tabell 25 viser resultater fra en tilsynspakke som kun er brukt i 2016. Det er ikke gjennomført mange tilsyn, men 

også denne viser noen mangler knyttet til gjennomføring av periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret. Det 

er også en litt høyere andel som mangler HMS-kort enn i anlegg generelt, men noen av disse tilsynene kan også 

være kontrollert på byggeplass (der avviksgraden for dette kontrollpunktet er høyere). 

 

Tabell 25. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Anleggsmaskiner 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

  31% 
(131) 

 

5632 Kan arbeidsgiver legge frem dokumentasjon på gjennomført 
periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret? 

  25% 
(110) 

 

6322 Er det gjennomført periodisk sakkyndig kontroll av 
arbeidsutstyret (ikke ansatte)? 

  18% 
(55) 

 

5630 Er sertifisert sikkerhetsopplæring gjennomført der det brukes 
arbeidsutstyr som krever dette? 

  14% 
(120) 

 

 

 
Figur 7. Utsnitt av merke etter utført sakkyndig kontroll 

 

Tabell 26 viser fra en tilsynspakke som ble laget for å føre tilsyn med bemanningsforetak dersom forhold på 

bygge-/anleggsplassen ga grunnlag for oppfølging også overfor utleier av arbeidskraft. Antall tilsyn er imidlertid 

lavt og gir ikke grunnlag for å hevde at dette er representativt for utleiere av arbeidskraft til bygge og 
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anleggsnæringen. Men de tilsynene som er gjennomført viser en høyere etterlevelse av kravet om HMS-kort i 

forhold til tilsyn i byggenæringen generelt. 

 
Tabell 26. Avviksgrad (antall kontrollerte) fra tilsynspakke Bemanningsforetak 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

6936 Har arbeidsgiver rutine som sikrer at ugyldige HMS-kort 
innleveres og sendes til kortutsteder for makulering? 

 83% (6) 29% (7) 54% 
(13) 

1697 Er arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene i tråd med de 
minimumskrav som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6? 

 25% 
(16) 

47% 
(19) 

37% 
(35) 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere som 
utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-kort? 

 33% 
(21) 

24% 
(25) 

28% 
(46) 

6654 Har arbeidsgiver inngått avtale med (de utsendte) 
arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise, kost og losji for 
arbeidsoppdraget (bygg)? 

 18% 
(11) 

36% 
(11) 

27% 
(22) 

1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for 
overtidsarbeid? 

 21% 
(14) 

28% 
(18) 

25% 
(32) 

5783 Har arbeidsgiver (bemanningsforetaket) kartlagt, vurdert 
risiko og iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan med hensyn til 
utleide arbeidstakeres arbeidssituasjon? 

 27% 
(11) 

21% 
(14) 

24% 
(25) 
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4 Resultater – Hva har vi oppnådd? 

4.1 Analyse av funn fra tilsyn (opp mot resultatmål) 

Arbeidstilsynet har gjennomført flere effektstudier som viser at tilsyn har effekt (jfr. Tilsyn gir positiv effekt i 

virksomhetene - Arbeidstilsynets effektvurderinger av tilsyn i perioden 2008-2012). Vi legger derfor til grunn at når vi har 

vært på tilsyn og avdekket mangler som gir grunnlag for pålegg, medfører oppfyllelse av pålegg at virksomheter 

etterlever regelverket bedre etterpå. Det innebærer at det også er på kontrollpunkter med høy avviksgrad (dvs. 

høy andel som ikke etterlever aktuelt regelverk) effekten av tilsyn antas å være størst når det gjelder økt 

etterlevelse av regelverket som kontrolleres. 

 

Tabell 27 viser resultatmålene for satsingen. Det er gjennomført totalt 11 162 tilsyn i satsingen. I de påfølgende 

avsnittene omtales funn fra sentrale kontrollpunkter iht. til de enkelte resultatmål.  

 

Tabell 27. Resultatmål for bygge- og anleggssatsingen 2013-2016. 

Resultatmål 

Virksomheter som har fått tilsyn skal: 

1. planlegge samt følge opp at de praktiserer forsvarlige arbeidstidsordninger 

2. sørge for at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldige belastninger (støy, støv, vibrasjon, ubekvemme 

arbeidsstillinger, o.l.) 

3. sikre at alle ansatte har lovlig arbeidsavtale og HMS-kort 

4. betale lønn i henhold til norske regler 

5. bruke maskiner og arbeidsutstyr som har påkrevet verneutstyr og er forskriftsmessig kontrollert 

Virksomheter og byggherrer skal: 
6. ha tydeliggjort hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt 
7. ha kartlagt farer og problemer, vurdert risikoforholdene, og utarbeidet planer og iverksatt tiltak for å redusere 

risikoen. (Dette inkluderer bruk av verne-/sikringsutstyr.) 
8. ha iverksatt rutiner for å avdekke/rapportere avvik eller uønskede hendelser og behandle disse slik at ulykker 

forebygges 
9. bidra til å sikre at arbeidstakere er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som er forbundet med arbeidet, og at 

arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

 

4.1.1 Resultatmål 1: Planlegge samt følge opp at de praktiserer forsvarlige 
arbeidstidsordninger 

 

Tabell 28 viser avviksgrader fra alle tilsyn for de kontrollpunktene om arbeidstid som er mest kontrollert. 

Tabellen viser at de fleste kontrollerte arbeidsgivere har oversikt over arbeidstiden, men at mange praktisere 

gjennomsnittsberegning av arbeidstiden uten å ha lovlig grunnlag for det. Resultatene fra tilsynene viser at det 

særlig er de minste virksomheten som ikke har løpende oversikt over arbeidstakernes arbeidstid. Dette gjelder 

også for kontrollspørsmålet om gjennomsnittsberegning, men her ligger avviksgradene over 70 % for 

virksomheter med under 10 ansatte og fra 50 – 60 % for virksomheter med 10 – 249 ansatte.  

 

For 2016 ble det laget en egen tilsynspakke om arbeidstid med flere kontrollpunkt. Antall tilsyn gjennomført med 

denne tilsynspakken anses imidlertid som for lavt til at vi vil publisere avviksgrader for disse kontrollpunktene.  
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Tabell 28. Resultatmål 1: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

1646 Har arbeidsgiver en fortløpende oversikt over hvor mye 
den enkelte arbeidstaker arbeider? 

14% 
(568) 

9% 
(1671) 

12% 
(1097) 

11% 

(3336) 

5927 Har virksomheten inngått avtale om 
gjennomsnittsberegning av arbeidstid eller søkt Arbeidstilsynet 
om samtykke? 

64% (73) 65% 
(97) 

62% 
(79) 

64% 

(249) 

5937 Har arbeidsgiver (innleier) til enhver tid kontroll med 
arbeidstiden til innleide arbeidstakere? 

17% (30) 15% 
(41) 

22% 
(36) 

18% 

(107) 

5791 Har arbeidsgiver (innleier) en oversikt over hvor mye 
innleide arbeidstakere arbeider? 

17% (29) 13% 
(38) 

17% 
(30) 

15% (97) 

 

4.1.2 Resultatmål 2: Sørge for at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldige belastninger (støy, 
støv, vibrasjon, ubekvemme arbeidsstillinger, o.l.) 

Tabell 29 viser avviksgrader fra alle tilsyn for sentrale kontrollpunkter for dette resultatmålet. Flere av disse 

kontrollpunktene er også relevante for resultatmål knyttet til kartlegging, risikovurdering, tiltak og informasjon og 

opplæring, men vi har valgt å samle de under dette resultatmålet siden de inngår i de samme tilsynspakkene. Det 

er på forhold knyttet til støy, vibrasjoner, kjemikalier og ergonomisk belastende arbeid vi finner de høyeste 

avviksgradene. Arbeidstilsynet finner også at mange av virksomhetene ikke har kompetanse til å gjennomføre 

påleggene uten bistand fra bedriftshelsetjenesten.  

 

For disse kontrollpunktene er det få tilsyn der en kan se noen tydelig forskjell ut fra virksomhetsstørrelse. Dette 

kan delvis skyldes at det flere kontrollspørsmål er få kontrollerte i hver virksomhetsstørrelseskategori. Men for 

kontrollpunkt 5475 om kartlegging og vurdering av forhold som kan innebære risiko for helseskader, herunder 

muskel og skjelettplager, ved manuelt arbeid så har virksomheter med minst 20 ansatte lavere avviksgrad. Og for 

kontrollpunktene 6810 og 6239 om hhv. tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier 

og forurensinger og bruk av opplysningene i virksomhetens stoffkartotek er det noe lavere avviksgrader med 

økende antall ansatte. 

 

Tabell 29. Resultatmål 2: Avviksgrader (antall kontrollerte) for fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5609 Har arbeidsgiver utført målinger av støyeksponering? 88% (83) 83% (6)  88% (89) 

5614 Har arbeidsgiver kartlagt ansattes støyeksponering og 
vurdert hvilken risiko eksponeringen har for de ansattes helse 
og sikkerhet? 

74% (91) 83% (6)  74% (97) 

5582 Har arbeidsgiver på bakgrunn av kartlegging og 
risikovurdering iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å 
redusere eksponering for støy? 

74% (84) 83% (6)  74% (90) 

5578 Har arbeidsgiver sørget for informasjon og opplæring 
forbundet med støy? 

70% (86) 100% 
(6) 

 72% (92) 

5526 Har arbeidsgiver, på bakgrunn av kartlegging og 
risikovurdering, iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å 
redusere eksponeringen for mekaniske vibrasjoner? 

80% 
(197) 

69% 
(219) 

82% 
(131) 

76% 

(547) 

5519 Har arbeidsgiver kartlagt ansattes vibrasjonseksponering 
og vurdert hvilken risiko eksponeringen har for ansattes helse 
og sikkerhet? 

76% 
(227) 

70% 
(237) 

82% 
(142) 

75% 

(606) 

5521 Har eksponerte arbeidstakere fått informasjon og 
opplæring vedrørende mekaniske vibrasjoner? 

77% 
(197) 

64% 
(199) 

77% 
(128) 

72% 

(524) 
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Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5475 Har arbeidsgiver kartlagt og vurdert forhold som kan 
innebære risiko for helseskader, herunder muskel og 
skjelettplager, ved manuelt arbeid? 

63% 
(204) 

58% 
(308) 

56% 
(162) 

59% 

(674) 

5474 Har arbeidsgiver gjennomført tiltak og/eller utarbeidet 
plan som beskriver tiltak for å fjerne eller redusere 
forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid? 

59% 
(203) 

55% 
(305) 

56% 
(158) 

56% 

(666) 

5817 Har arbeidsgiver kartlagt og dokumentert forekomsten av 
kjemikalier og forurensninger og på grunnlag av dette vurdert 
risiko? 

53% (47) 57% 
(97) 

72% 
(117) 

63% 

(261) 

5815 Har arbeidsgiver gitt nødvendig informasjon og 
opplæring til arbeidstaker og verneombud om de farlige 
kjemikaliene som kan forekomme på arbeidsplassen? 

50% (46) 50% 
(88) 

44% 
(107) 

47% 

(241) 

6810 Har arbeidsgiver gjennomført tiltak for å fjerne eller 
redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier og 
forurensinger i virksomheten? 

50% (48) 37% 
(83) 

43% 
(99) 

43% 

(230) 

6239 Kan virksomheten redegjøre for hvordan opplysningene i 
virksomhetens stoffkartotek brukes til vurdering av risiko, sette 
i verk tiltak og til å utarbeide arbeidsinstruks? 

35% (46) 44% 
(77) 

38% 
(74) 

40% 

(197) 

5536 Har virksomheten kompetanse til å gjennomføre 
påleggene uten bistand fra bedriftshelsetjenesten? 

64% 
(258) 

66% 
(315) 

65% 
(248) 

65% 

(821) 

 

4.1.3 Resultatmål 3: Sikre at alle ansatte har lovlig arbeidsavtale og HMS-kort 

 

Tabell 30 viser avviksgrader fra alle tilsyn for sentrale kontrollpunkter for dette resultatmålet. Resultatene for 

kontrollpunkt 5782 viser at totalt er det færre enn 1 av 10 av virksomhetene som ikke har arbeidsavtaler, men i 

tilsyn der sosial dumping har vært hovedtema er det ca. 1 av 4 som virksomhetene som ikke har arbeidsavtaler. 

Og for disse ser vi også at selv om de har arbeidsavtaler er det mange som ikke tilfredsstiller minimumskravene. 

 

 
Figur 8. Eksempel på HMS-kort som alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både 

norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med. 

 

Resultatene for kontrollpunkt 5175 viser at det samlet er 37 % av de kontrollerte virksomhetene som har fått 

pålegg ut fra at ikke alle på bygge- eller anleggsplassen hadde HMS-kort under kontrollen. Det er klart større 

andel med HMS-kort i orden i anlegg enn i bygg, men samtidig har en noe større andel i anlegg fått pålegg i 2015 

og 2016 enn i 2014. Det er også en klar gradient at graden av etterlevelse av disse kravene øker med økende 

antall ansatte.  
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Tabell 30. Resultatmål 3: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt  2014 2015 2016 Samlet 

5175 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakere 

som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med HMS-

kort? 

 36% 

(2222) 

37% 

(4496) 

36% 

(3004) 

37% 

(9722) 

5782 Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte?  9% 

(1461) 

9% 

(2907) 

12% 

(1624) 

10% 

(5992) 

1697 Er arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene i tråd med de 

minimumskrav som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6? 

 29% 

(499) 

30% 

(1028) 

36% 

(837) 

32% 

(2364) 

 

4.1.4 Resultatmål 4: Betale lønn i henhold til norske regler 

Sentrale kontrollpunkter her er  

• 6648 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser? 

• 7527 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser? 

• 1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for overtidsarbeid? 

• 7700 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om delvis allmenngjøring av 
Landsoverenskomsten for elektrofagene? 

• 6654 Har arbeidsgiver inngått avtale med (de utsendte) arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise, 
kost og losji for arbeidsoppdraget (bygg)? 

 

I tillegg er det flere kontrollpunkter knyttet til påseplikt og kontroller utføres av virksomheter lenger opp i 

kontraktskjeden. 

 

Ut fra Tabell 31, som viser avviksgrader fra alle tilsyn der kontrollpunkt 6648 og7527 inngår, kan det se ut som at 

flere av de kontrollerte utbetaler allmenngjort lønn mot slutten av satsingen. Det samme kan sies om utbetaling 

av overtid. Men her ser det ut som forskjeller i det totale utvalget virksomheter som er kontrollert i de ulike årene 

påvirker forskjeller i avviksgrad. Ser en kun på resultater fra bruk av kontrollpunktene i tilsynspakken «Sosial 

dumping» (Tabell 32) er avviksgradene fra 2015 og 2016 mer som i 2014 (da kontrollpunkt 6648 og 1637 kun 

inngikk i den kontrollpakken).  

 

Samlet sett ser en også for disse kontrollpunktene en klar gradient der graden av etterlevelse øker med økende 

antall ansatte. 

 

Tabell 31. Resultatmål 4: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

6648 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

39% 
(236) 

28% 
(40) 

 37% 

(276) 

7527 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

 16% 
(1727) 

21% 
(918) 

18% 

(2645) 

7700 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene? 

 0% (1) 51% 
(35) 

50% (36) 

1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for 
overtidsarbeid? 

49% 
(164) 

24% 
(870) 

30% 
(562) 

28% 

(1596) 

6654 Har arbeidsgiver inngått avtale med (de utsendte) 
arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise, kost og losji for 
arbeidsoppdraget (bygg)? 

39% 
(105) 

21% 
(406) 

21% 
(303) 

23% 

(814) 
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Tabell 32. Resultatmål 4: Avviksgrader (antall kontrollerte) med tilsynspakke Sosial dumping 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

6648 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

39% 
(235) 

32% 
(31) 

 38% 

(266) 

7527 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

 40% 
(261) 

34% 
(303) 

37% 

(564) 

7700 Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene? 

 0% (1) 51% 
(35) 

50% (36) 

1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for 
overtidsarbeid? 

49% 
(164) 

53% 
(179) 

46% 
(173) 

49% 

(516) 

 

Tabell 33 viser avviksgrader fra kontrollpunkter knyttet til informasjonsplikt, påseplikt og kontroller utført av 

virksomheter lenger opp i kontraktskjeden. Resultatene viser at statlige oppdragsgivere i noe større grad enn 

kommunale/fylkeskommunale følger opp sine plikter, men for alle gjelder at det er færre som gjennomfører 

kontroll enn som stiller krav i kontraktene. Når det gjelder hovedleverandører som er kontrollert på etterlevelse 

av informasjons- og påseplikt er det ganske høye avviksgrader. Det er samtidig et lavt antall kontrollerte, noe 

som tyder på at forholdet er kontrollert i et selektivt utvalg tilsyn og ikke kan generaliseres til å representere 

tilstanden hos hovedleverandører generelt. 

 

Tabell 33. Resultatmål 4: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

6684 Har virksomheten som hovedleverandør i kontrakten med 
underleverandør(er), informert om at underleverandørens 
arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger 
av allmenngjøringsforskriften for byggeplasser? 

39% 
(44) 

45% 
(47) 

31% 
(42) 

38% 

(133) 

6685 Har virksomheten som hovedleverandør systemer og rutiner 
for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens 
underleverandør(er) er i overensstemmelse med gjeldende 
allmenngjøringsforskrift for byggeplasser? 

55% 
(40) 

52% 
(46) 

38% 
(39) 

49% 

(125) 

6716 Stiller oppdragsgiver (statlige virksomheter) krav i 
kontraktene om at ansatte hos leverandør og eventuelle 
underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, 
har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale 
eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje? 

11% 
(45) 

11% 
(35) 

5% 
(20) 

10% 

(100) 

6720 Gjennomfører oppdragsgiver (statlige virksomheter) 
nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
overholdes? 

24% 
(29) 

19% 
(27) 

30% 
(20) 

24% (76) 

6672 Stiller oppdragsgiver (kommunale og fylkeskommunale 
virksomheter) krav i kontraktene om at ansatte hos leverandør og 
eventuelle underleverandør som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort 
tariffavtale eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle 
bransje? 

21% 
(68) 

18% 
(87) 

15% 
(54) 

18% 

(209) 

6677 Gjennomfører oppdragsgiver (kommunale og 
fylkeskommunale virksomheter) nødvendig kontroll av om 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes? 

40% 
(43) 

39% 
(41) 

43% 
(30) 

40% 

(114) 

 

4.1.5 Resultatmål 5: Bruke maskiner og arbeidsutstyr som har påkrevet verneutstyr og er 
forskriftsmessig kontrollert 

Tabell 34 viser avviksgrader fra et utvalg kontrollpunkter aktuelle for dette resultatmålet. Det er en relativt høy 

etterlevelse av krav om sakkyndig kontroll (5632 og 6322), men gitt de potensielt alvorlige konsekvensene av å 

bruke arbeidsutstyr med sikkerhetsmangler er det likevel urovekkende tall. Men når det gjelder sikring mot fall er 
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tilstanden vesentlig verre (kontrollpunkt 5565 og 6870). Utviklingen her kan også tyde på at det er blitt verre, 

men det kan også skyldes flere tilsyn særlig innrettet mot farlig arbeid i høyden.  

 

 
Figur 9. Eksempel på usikret utsparing i gulv 

 

Når det gjelder rutine for å sikre at det utføres kontroll av stillas og skilt med pålagte opplysninger er begge disse 

delt på to ulike kontrollpunkter pga. endret regelverk. Resultatene viser at det er gitt en større andel pålegg etter 

det nye regelverket trådte i kraft. Funnene viser at når det gjelder etterlevelse av kravet om å sørge for at stillaset 

har varig og lett synlig skilt (kontrollpunkt 6855 og 7425) så øker den med økende virksomhetsstørrelse. 

Tilsvarende gjelder også for etterlevelse av kravet om rutine for å sikre kontroll av stillas (kontrollpunkt 7431), 

men der er det relativt få tilsyn i hver kategori virksomhetsstørrelse og dermed noe større usikkerhet i funnene. 

For de andre kontrollpunktene er det ingen slik tydelig sammenheng mellom avviksgrad og virksomhetsstørrelse. 

 

Tabell 34. Resultatmål 5: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5632 Kan arbeidsgiver legge frem dokumentasjon på gjennomført 
periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret? 

12% 
(130) 

15% 
(267) 

20% 
(265) 

16% 

(662) 

6322 Er det gjennomført periodisk sakkyndig kontroll av 
arbeidsutstyret (ikke ansatte)? 

11% 
(237) 

25% 
(16) 

18% 
(55) 

13% 

(308) 

5565 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidsområder, som er høyere 
enn 2 meter, er sikret med rekkverk eller andre vernetiltak? 

30% 
(689) 

39% 
(739) 

48% 
(821) 

39% 

(2249) 

6870 Er åpninger på stillas, på tak eller på andre konstruksjoner 
forsvarlig tildekket, eller sikret med rekkverk? 

24% 
(546) 

34% 
(579) 

57% 
(7) 

29% 

(1132) 

5560 Har arbeidsgiver sørget for at åpning mellom stillas og vegg 
større enn 0,30 meter er sikret? 

17% 
(485) 

18% 
(368) 

22% 
(239) 

19% 

(1092) 

6861 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for å sikre at det utføres 
kontroll av stillas? 

25% 
(299) 

35% 
(253) 

33% 
(3) 

30% 

(555) 

7431 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for å sikre at det utføres 
kontroll av stillas? 

  46% 
(158) 

46% 

(158) 

6855 Har arbeidsgiver sørget for at stillaset har varig og lett synlig 
skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og 
tillatte laster? 

26% 
(430) 

29% 
(325) 

33% 
(3) 

28% 

(758) 
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Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

7425 Har arbeidsgiver sørget for at stillaset har varig og lett synlig 
skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og 
tillatte laster? 

  51% 
(592) 

51% 
(592) 

 

4.1.6 Resultatmål 6: Ha tydeliggjort hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet 
med HMS er fordelt 

Selv om dette resultatet bare omtaler HMS så inkluderer vi i Tabell 35 også kontrollpunkter som går på SHA-

ansvar. Tabellen viser byggherre-relaterte kontrollpunkter først og virksomhets-relaterte punkter etterpå. 

 

Tabell 35 viser at mange av de kontrollerte ikke har en synlig forhåndsmelding som viser hvem som har sentrale 

ansvarsroller på bygge-/anleggsplassen og hvilke virksomheter som jobber der. Oversiktslister mangler også 

mange steder. Det er også en del som ikke har (god nok) avtale med koordinator eller byggherres representant, 

og vi finner at 1 av 4 byggherrer ikke følger opp at koordinator gjennomfører sine plikter. Nesten 1 av 3 

kontrollerte virksomheter har ikke valgt verneombud og har dermed ikke tydeliggjort den rollen. Det er ikke 

gjennomført mange tilsyn der avklaring av ansvarsforhold mellom innleier og utleier er kontrollert, men der det 

er kontrollert er det funnet mangler hos 1 av 5. 

 

Også for kontrollpunktene rettet mot byggherre ser vi at avviksgraden er høyest for de minste byggherrene, 

særlig de med under 10 ansatte. Når det gjelder valg av verneombud har de aller fleste av virksomheten med 

minst 20 ansatte gjort det, 3 av 4 av de med 10 – 19 ansatte, mens over 60 % av de med under 10 ansatte verken 

har valgt verneombud eller avtalt annen ordning. 

 

Tabell 35. Resultatmål 6: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

2731 Har byggherre sørget for at oppdatert forhåndsmelding er 
satt opp synlig på bygge- eller anleggsplassen? 

34% 
(241) 

39% 
(234) 

47% 
(180) 

39% 

(655) 

2732 Har byggherre påsett at det føres en oversiktsliste over alle 
som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen og at 
oversiktslisten inneholder opplysninger i samsvar med forskriften? 

30% 
(244) 

33% 
(239) 

42% 
(188) 

34% 

(671) 

2098 Har byggherre inngått skriftlig avtale med eventuell(e) 
koordinator(er) der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter 
koordinatoren skal ha? 

29% 
(238) 

38% 
(233) 

41% 
(164) 

35% 

(635) 

2733 Gjennomfører byggherre koordinering i henhold til 
byggherreforskriften § 14? 

26% 
(221) 

30% 
(201) 

32% 
(148) 

29% 

(570) 

4256 Følger byggherre jevnlig opp at koordinator gjennomfører 
sine plikter iht. byggherreforskriften § 14? 

25% 
(220) 

26% 
(204) 

27% 
(142) 

26% 

(566) 

2719 Har byggherre inngått skriftlig avtale med evt. byggherres 
representant der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter 
byggherres representant skal ha? 

21% 
(160) 

31% 
(162) 

27% 
(102) 

26% 

(424) 

5735 Har virksomheten valgt verneombud? 28% 
(1280) 

33% 
(1175) 

34% 
(749) 

31% 

(3204) 

4192 Har arbeidsgiver (innleier) avklart ansvarsforholdet med 
utleier når det gjelder ansvaret for helse, miljø og sikkerhet for 
innleide arbeidstakere? 

14% 
(28) 

29% 
(35) 

19% 
(32) 

21% (95) 

4266 Har arbeidsgiver (bemanningsforetaket) avklart 
ansvarsforholdet med innleier når det gjelder ansvaret for helse, 
miljø og sikkerhet for utleide arbeidstakere? 

 33% 
(15) 

6% 
(17) 

19% (32) 
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4.1.7 Resultatmål 7: Ha kartlagt farer og problemer, vurdert risikoforholdene, og utarbeidet 
planer og iverksatt tiltak for å redusere risikoen (inkluderer bruk av verne-
/sikringsutstyr) 

Under dette resultatmålet velger vi å vise to tabeller, der Tabell 36 viser kontrollpunkter med høyest avviksgrad 

og Tabell 37 viser en del funn av mer positiv art. 

 

Et alvorlig funn er at det er så stor andel mangelfulle eller manglende SHA-planer. Og her ser vi at de minste 

byggherrene (< 10 ansatte) har høyere avviksgrad (> 60 %) enn de større byggherrene (38 – 48 % avviksgrad). 

Videre gis det mange reaksjoner knyttet til ulike forhold med hensyn til sikkert arbeid i høyden og da særlig 

knyttet til bruk av stige. Funnene viser at virksomheter med minst 50 ansatte i større grad etterkommer kravet 

om rutine for risikovurdering av midlertidig arbeid i høyden (kontrollpunkt 5826). For de andre 

kontrollpunktene er det ingen klar sammenheng mellom virksomhetsstørrelse og avviksgrad. 

 

Det er gitt mange reaksjoner der vi har kontrollert systematisk HMS-arbeid med særlig fokus på 

ergonomi/muskel- og skjelettplager, vibrasjoner, kjemisk helsefare og støyeksponering. Kartlegging, 

risikovurdering, tilhørende tiltak og informasjon og opplæringer er grunnleggende elementer i det systematiske 

HMS-arbeidet/virksomhetens internkontroll.  

 

 
 

Av positive funn har de fleste tilgang til førstehjelpsutstyr og personlig verneutstyr. Ferdselsveier er også stort 

sett utformet på en forsvarlig måte og 4 av 5 arbeidsgiver har gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid. Det er også 4 av 5 arbeidsgiver som er funnet å ha tilfredsstillende kartlagt de farer og 

problemer arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten mht. til forhold som er kontrollert på bygge- eller 

anleggsplassen. Det må imidlertid her bemerkes at i virksomhetstilsyn der det er fokusert på risikoforhold knyttet 

til spesifikke tema som støy, ergonomiske belastninger, vibrasjoner og kjemisk helsefare er det funnet langt 

høyere avviksgrader mht. kartlegging og risikovurdering. 

 

Tabell 36. Resultatmål 7: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn – høy avviksgrad 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

1795 Har byggherre påsett at det er utarbeidet en SHA-plan iht. 
kravene i byggherreforskriften § 8 bokstav a til d? 

50% 
(268) 

58% 
(256) 

60% 
(193) 

55% 

(717) 

7434 Er stigen festet i toppen, og er den sikret mot utglidning, 
velting sidelengs eller bakover? 

  47% 
(205) 

47% 

(205) 

5826 Har arbeidsgiver rutine for å kartlegge farer og problemer og 
vurdere hvilken risiko som foreligger ved bruk av arbeidsutstyr 
ved midlertidig arbeid i høyden? 

 47% 
(141) 

43% 
(289) 

44% 

(430) 

7435 Har arbeidsgiver gjennomført en vurdering av risiko for bruk 
av stige som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden? 

  40% 
(136) 

40% 

(136) 

7429 Foreligger det en styrke- og stabiltetsberegning av stillaset?   35% 
(95) 

35% (95) 
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Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

6865 Har arbeidsgiver gjennomført en vurdering av risiko for bruk 
av stige som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden? 

 35% 
(79) 

0% 
(1) 

35% (80) 

6864 Er stigen festet i toppen, og er den sikret mot utglidning, 
velting sidelengs eller bakover? 

 33% 
(101) 

0% 
(1) 

32% 

(102) 

7433 Er det sikker atkomst fra stige til tak eller avsats?   30% 
(239) 

30% 

(239) 

6863 Er det sikker atkomst fra stige til tak eller avsats?  30% 
(121) 

0% 
(2) 

29% 

(123) 

 

 
Figur 10. Eksempel på veltet gravemaskin, ofte pga. sviktende grunn. 

 

Tabell 37. Resultatmål 7: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn – lav avviksgrad 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5959 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidstakerne har lett tilgang 
til hensiktsmessig førstehjelpsutstyr? 

2% 
(1006) 

2% 
(851) 

3% 
(567) 

2% 

(2424) 

5600 Har arbeidsgiver sørget for at tilfredsstillende personlig 
verneutstyr er stilt til rådighet for arbeidstakere ved 
arbeidsoppgaver som medfører fare for liv og helse? 

3% 
(1126) 

3% 
(912) 

2% 
(562) 

3% 

(2600) 

5796 Har arbeidsgiver (innleier) sørget for at personlig verneutstyr 
er stilt til rådighet for innleide arbeidstakere ved arbeidsoppgaver i 
innleiers virksomhet som medfører fare for liv og helse, og der 
tilfredsstillende vern ikke kan oppnås på andre måter? 

2% 
(406) 

2% 
(302) 

5% 
(148) 

3% 

(856) 

5851 Har arbeidsgiver vurdert farlige forhold i virksomheten med 
sikte på å sørge for sikkerhetsskilting og signalgivning der farene 
ikke kan unngås med andre tiltak? 

5% 
(330) 

3% 
(232) 

6% 
(141) 

4% 

(703) 
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Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5859 Benytter arbeidsgiver arbeidstakere som kan forstå muntlige 
anvisninger som blir gitt, når sikker utførelse krever muntlige 
anvisninger? 

8% 
(205) 

4% 
(236) 

3% 
(232) 

5% 

(673) 

5856 Sikrer arbeidsgiver at arbeidstaker bruker personlig 
verneutstyr når arbeidets art tilsier det? 

8% 
(1215) 

6% 
(2197) 

8% 
(1405) 

7% 

(4817) 

5647 Har arbeidsgiver sørget for at ferdselsveier er utformet slik at 
ferdsel kan foregå på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte? 

7% 
(1139) 

10% 
(837) 

11% 
(522) 

9% 

(2498) 

5889 Har arbeidsgiver kartlagt de farer og problemer 
arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten og på denne 
bakgrunn vurdert risikoen for skade på eller fare for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet?12 

16% 
(768) 

22% 
(668) 

20% 
(419) 

19% 

(1855) 

1195 Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid? 

26% 
(1043) 

19% 
(1055) 

19% 
(716) 

21% 

(2814) 

 

4.1.8 Resultatmål 8: Ha iverksatt rutiner for å avdekke/rapportere avvik eller uønskede 
hendelser og behandle disse slik at ulykker forebygges 

Tabell 38 viser avviksgrader fra det mest sentrale kontrollpunktet for dette resultatmålet. Mange er kontrollert og 

resultatene viser at virksomheter med minst 20 ansatte er det 9 – 12 % som ikke etterlever kravet, mens for de 

mindre virksomhetene er det 20 – 33 % som ikke gjør det.  

 

Tabell 38. Resultatmål 8: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5875 Har arbeidsgiver iverksatt rutiner for å avdekke, forebygge og 
eventuelt rette opp overtredelser av krav fastsatt i 
arbeidsmiljøloven? 

18% 
(944) 

19% 
(893) 

17% 
(561) 

18% 

(2398) 

 

4.1.9 Resultatmål 9: Bidra til å sikre at arbeidstakere er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer 
som er forbundet med arbeidet, og at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og 
instruksjon som er nødvendig 

Tabell 39 viser avviksgrader for de forhold som er oftest kontrollert. Tabellen viser flere positive funn som viser 

at de fleste virksomheter er funnet å etterleve regelkrav godt nok. Men tabellen viser at de nye regelkravene til 

opplæring i montering, endring, demontering og bruk av stilles ikke etterleves godt nok ennå. Vi ser også at flere 

verneombud mangler opplæring og ikke blir tatt med på råd i kraft av den rollen de har for å styrke 

virksomhetens HMS-arbeid. Funnene viser også at det særlig er i de mindre virksomhetene verneombudene (eller 

ansattes representant) ikke tas med på råd. Det må også kommenteres at sett i lys av antall kontrollerte så er det 

også et betydelig antall virksomheter som har fått pålegg også på kontrollpunkter med lav avviksgrad. For kravet 

om dokumentert sikkerhetsopplæring gjennomføres (kontrollpunkt 5631) er det bedre etterlevelse for 

virksomheter med minst 20 ansatte enn de med færre ansatte, mens for kravet om sertifisert opplæring 

(kontrollpunkt 5630) og det mer generelle kravet om arbeidstakere får den nødvendig opplæring, øvelse og 

instruksjon (kontrollpunkt 5706) er det bedre etterlevelse for virksomheter med minst 10 ansatte enn de med 

færre ansatte. 

 

Tabell 39. Resultatmål 9: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

7853 Har arbeidstakere som bruker stillas fått nødvendig 
opplæring? 

  39% 
(293) 

39% 

(293) 

                                                      
12 I virksomhetstilsyn der det er fokusert på risikoforhold knyttet til støy, ergonomiske belastninger, vibrasjoner og 
kjemisk helsefare er det funnet langt høyere avviksgrader mht. kartlegging og risikovurdering. 
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Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

7851 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidstakere som monterer, 
endrer og demonterer stillas fått nødvendig opplæring? 

  38% 
(287) 

38% 

(287) 

5694 Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring? 23% 
(877) 

28% 
(754) 

30% 
(508) 

27% 

(2139) 

1629 Blir verneombudet tatt med på råd i virksomhetens arbeid i 
både planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for 
arbeidsmiljøet? 

9% 
(231) 

18% 
(221) 

16% 
(179) 

14% 

(631) 

5631 Er dokumentert sikkerhetsopplæring gjennomført der det 
brukes arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk? 

8% 
(426) 

18% 
(404) 

17% 
(286) 

14% 

(1116) 

5727 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidstakerne er gjort kjent 
med ulykkes- og helsefare forbundet med arbeidet, og at de har 
fått den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å 
ivareta sikkerheten på arbeidsplassen? 

10% 
(743) 

12% 
(652) 

13% 
(400) 

11% 

(1795) 

5598 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidstakerne har fått 
informasjon og opplæring om bruk av personlig verneutstyr? 

9% 
(1013) 

8% 
(902) 

10% 
(661) 

9% 

(2576) 

1211 Har arbeidstaker som er satt til å lede andre, nødvendig 
kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt 
innenfor lederens ansvarsområde? 

7% 
(736) 

9% 
(685) 

9% 
(453) 

8% 

(1874) 

5706 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne får den opplæring, 
øvelse og instruksjon som er nødvendig for å utføre arbeidet? 

17% 
(187) 

7% 
(808) 

8% 
(730) 

8% 

(1725) 

5642 Har arbeidstakerne fått nødvendig informasjon om sikker 
bruk av arbeidsutstyr? 

8% 
(843) 

6% 
(804) 

5% 
(402) 

7% 

(2049) 

5630 Er sertifisert sikkerhetsopplæring gjennomført der det brukes 
arbeidsutstyr som krever dette? 

6% 
(455) 

6% 
(360) 

10% 
(335) 

7% 

(1150) 

 

4.1.10 Andre tema 

Tabell 40 viser avviksgrader for noen kontrollpunkter som ikke ligger direkte under noen av de opprinnelige 

resultatmålene. Den viser at i snitt er det nesten 1 av 3 kontrollerte virksomheter som ikke er tilknyttet godkjent 

bedriftshelsetjeneste. Men her er det en klar gradient med virksomhetsstørrelse. For virksomheter med minst 100 

ansatte er avviksgraden 8 – 10 %, mens for virksomheter med mindre enn 5 ansatt er avviksgraden 66 %. 

Resultatene viser også at de fleste har tilgang til tilfredsstillende spiserom og toalett, men det er for begge 

forholdene ca. 120 kontrollerte virksomheter som ikke har sørget for det. Tabellen viser også at de fleste 

kontrollerte innkvarteringer er funnet å være forsvarlig nok. 

 

Tabell 40. Andre tema: Avviksgrader (antall kontrollerte) fra alle tilsyn 

Kontrollpunkt 2014 2015 2016 Samlet 

5527 Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste? 35% 
(1289) 

29% 
(1165) 

26% 
(735) 

30% 

(3189) 

5921 Dersom arbeidsgiver stiller innkvartering til rådighet for sine 
arbeidstakere, er innkvarteringen forsvarlig utført, innredet og 
vedlikeholdt? 

17% 
(81) 

11% 
(203) 

17% 
(137) 

14% 

(421) 

6702 Dersom arbeidsgiver (innleier) stiller innkvartering til 
rådighet for innleide arbeidstakere, er innkvarteringen forsvarlig 
utført, innredet og vedlikeholdt? 

5% (85) 8% (86) 26% 
(46) 

11% 

(217) 

5505 Har arbeidsgiver sørget for tilfredsstillende spiserom? 5% 
(1091) 

4% 
(856) 

6% 
(505) 

5% 

(2452) 

5506 Har arbeidsgiver sørget for tilstrekkelig antall toaletter? 5% 
(1052) 

2% 
(1866) 

4% 
(1134) 

3% 

(4052) 
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4.2 Effekttilsyn/oppfølgingstilsyn 

På temaet ergonomi og vibrasjon ble det gjennomført effekttilsyn/oppfølgingstilsyn hos virksomheter som 

tidligere hadde hatt tilsyn og fått pålegg. En tid etter at påleggene var lukket ble det gjennomført nytt tilsyn for å 

se om status var som etter at påleggene var lukket, dvs. om det hadde skjedd en forbedring som varte også etter 

at påleggene var lukket.  

 

Tabell 41 viser hvilke kontrollpunkter som var inkludert i begge tilsynene. Hvis kontrollpunktet var ansett godt 

nok etterlevd til at det ikke ble gitt pålegg får virksomheten ett poeng. I motsatt fall null. Antall poeng gir dermed 

en indeks på antall kontrollpunkter som den enkelte virksomhet etterlever godt nok til ikke å få pålegg. Figur 11 

viser andel virksomhet som oppnår ulik indekser i hhv førstetilsynet og effekttilsynet og viser klart at 

virksomhetene som har fått tilsyn har mye høyere etterlevelse etter å ha hatt tilsyn på disse temaene.  

 

Tabell 41. Kontrollpunktene inkludert i effektundersøkelsen. 

 
 

 
Figur 11 Fordeling langs indeks (andel): Første tilsyn og Effekttilsyn 

 

Figur 12 viser endring i andel virksomheter som etterlever de enkelte kontrollpunkter i første tilsyn og effekt-

tilsynet og viser at særlig for temaene vibrasjon og manuelt arbeid er stor forskjell før og etter tilsyn. For grunn-

leggende krav som tilknytning bedriftshelsetjeneste og valg av verneombud er forskjellen mindre, mens når det 

gjelder bruk av tilknyttet bedriftshelsetjeneste er forskjellen større igjen. Det tyder på at tilsynene med temaet 
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ergonomi og vibrasjon har bidratt til økt bevissthet om bistand fra bedriftshelsetjenesten.

 
Figur 12. Etterlevelsesgrad i første tilsyn og effekttilsyn for tilsyn med tema Ergonomi og vibrasjon. 

 

Oppsummert viser resultatene fra effekttilsynene at det er sannsynlig at Arbeidstilsynets tilsyn har medført en 

signifikant høyere etterlevelse for regelverket knyttet til vibrasjoner, ergonomisk belastende arbeid, og grunn-

leggende HMS-krav, og forskjellene på etterlevelse før og etter tilsyn er store og statistisk signifikante. Effekten 

er størst på kontrollpunktene knyttet spesifikt til ergonomi og vibrasjoner, hvor tilstanden i første tilsyn var 

svakest. Tilsynsobjektene etterlevde før tilsyn i liten grad dette regelverket. Dette indikerer at tematikken var 

viktig og riktig. Funnene i dette tilsynseffektstudiet er i tråd med tilsvarende tilsynseffektstudier Arbeidstilsynet 

har utført tidligere (Rapport: Tilsyn gir positiv effekt i virksomhetene - Arbeidstilsynets effektvurderinger av tilsyn i perioden 

2008-2012).  

4.3 BNL-undersøkelse 

Arbeidstilsynet fikk mulighet til å få med noen få spørsmål i «Byggenæringens Fremtidsbarometer 2017». Dette 

er en spørreundersøkelse som Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig blant 

bransjeforeningenes medlemsvirksomheter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved virksomhetene og hvordan de 

ser på den økonomiske fremtiden. Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 3300 bedriftsledere og ble 

gjennomført i tidsrommet 5. - 16. januar 2017. Nesten 1000 virksomheter har svart. Det gir en svarprosent på 

ca.28 prosent. Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver virksomhet teller like mye selv om det 

er store forskjeller i størrelsen på virksomhetene. Men det er en overvekt av større virksomheter i undersøkelsen 

sammenlignet med byggenæringen for øvrig. 

 

Figur 13 viser hvordan virksomhetene som har svart mener at Arbeidstilsynet bidrar til å nå noen overordnede 

mål for Arbeidstilsynets innsats i bygge- og anleggsnæringen. Ser på de som har størst tiltro til Arbeidstilsynet (de 

som har svart 4 og 5) anser nesten halvparten at Arbeidstilsynet i betydelig grad bidrar til å forebygge 

arbeidsulykker og sikre lovlige arbeidsbetingelser. Også 1 av 3 mener Arbeidstilsynet i betydelig grad bidrar til å 

forebygge arbeidsrelaterte helseplager. 
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Figur 13. BNL-virksomhetenes svar på i hvilken grad de mener at Arbeidstilsynet bidrar til noen overordnede 

mål for Arbeidstilsynets innsats i bygge- og anleggsnæringen. 

 

Figur 14 viser at nær halvparten av de som har svart har hatt tilsyn i egen virksomhet. Og selv om færre enn 20 

% kjenner til ulike veiledningstiltak/-virksomhet i satsingen innebærer størrelsen på næringen at en tross alt har 

nådd ut til mange. Det er færre enn 1 av 4 av de som har svart som ikke er kjent med satsingen i det hele tatt.  

 

 
Figur 14. I hvilken grad er BNL-virksomhetene kjent med sentrale tiltak i bygge- og anleggssatsingen. 

 

Figur 15 viser i hvilken grad de som svart mener at egen virksomhet på bakgrunn av satsingen fått økt bevissthet 

om noen av disse temaene:  

 

• Ulykkesrisiko 

• Kjemisk helsefare 

• Fysiske belastninger 

• Arbeidsavtale og HMS-kort 

• Arbeidstidsordninger 

• HMS-koordinering på bygge-/anleggsplass 

• Manglende rapportering og oppfølging av RUH/avviksmeldinger 
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Det var også mulig å avstå fra å svare. Når en vurderer slike svar må en også ta med i betraktningen at de som 

mener de allerede er gode på et tema i mindre grad vil anse at de på grunn av satsingen har fått økt bevissthet om 

temaet. Svarene viser det er særlig innen temaene ulykkesrisiko, arbeidsavtaler/HMS-kort og HMS-koordinering 

at satsingen har medført økt bevissthet hos de som har svart. 

 

 
Figur 15. I hvilken grad har egen virksomhet på bakgrunn av satsingen fått økt bevissthet om noen av disse 

temaene (flere svar mulig). 

 

4.4 MEF-undersøkelse 

I forbindelse med Arbeidstilsynets satsing på oppfølging av bygg- og anleggsnæringen gjennomførte Maskin-

entreprenørenes forbund (MEF) i mars 2017 en spørreundersøkelse bland anleggsentreprenørene i MEF. Under-

søkelsen ble sendt til 1800 entreprenører og 550 har svart. Det gir en svarprosent på vel 30 prosent.  

 

Figur 16 viser hvordan virksomhetene som har svart mener at Arbeidstilsynet bidrar til å nå noen overordnede 

mål for Arbeidstilsynets innsats i bygge- og anleggsnæringen. På en skala fra 0 til 10, gir et flertall av virksom-

hetene en score høyere enn 5 på at Arbeidstilsynets satsing forebygger arbeidsulykker i anleggsbransjen. Dette 

gjelder også for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager hos ansatte i anleggsnæringen, samt å sikre arbeids-

takere i anleggsnæringen. 

 

 
Figur 16. Anleggsentreprenørene i MEF sine svar på i hvilken grad de mener at Arbeidstilsynet bidrar til noen 

overordnede mål for Arbeidstilsynets innsats i bygge- og anleggsnæringen. 
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Av virksomheten som svart oppgir 45 prosent at de har hatt tilsyn i perioden 2014-2016. Uavhengig av om de 

har hatt tilsyn eller ikke melder 22 % at de ikke kjenner til Arbeidstilsynets satsing på bygge- og anleggsnæringen. 

Det innebærer at nesten 4 av 5 er kjent med satsingen. Figur 17 viser nærmere om anleggsvirksomhetenes 

kjennskap til sentrale tiltak i Arbeidstilsynets satsing. Nesten 7 av 10 er kjent med at det gjennomført mange 

tilsyn i satsingen og om lag 46 % kjenner til informasjon/faktasider på www.arbeidstilsynet.no. Det kan i tillegg 

opplyses at det er 1,5 prosent av anleggsvirksomhetene som svarer at de har deltatt på minst 1 workshop som er 

arrangert i Trondheim. 

 

 
Figur 17. I hvilken grad er virksomhetene kjent med sentrale tiltak i bygge- og anleggssatsingen. 

 

Figur 18 viser i hvilken grad de som svart mener at egen virksomhet på bakgrunn av satsingen fått økt bevissthet 

om noen av disse temaene:  

 

• Ulykkesrisiko 

• Kjemisk helsefare 

• Fysiske belastninger 

• Støv, støy og vibrasjoner 

• Arbeidsavtale og HMS-kort 

• Arbeidstidsordninger 

• HMS-koordinering på anleggsplassen 

• Rapportering og oppfølging av RUH/avviksmeldinger 

• Byggherrer plikter 
 
Det var også mulig å avstå fra å svare. Når en vurderer slike svar må en også ta med i betraktningen at de som 

mener de allerede er gode på et tema i mindre grad vil anse at de på grunn av satsingen har fått økt bevissthet om 

temaet. Svarene viser det er særlig innen temaene arbeidsavtaler/HMS-kort (46 %), ulykkesrisiko (42 %), HMS-

koordinering (31 %) og Støv, støy og vibrasjoner (30 %) at satsingen har medført økt bevissthet hos de som har 

svart. 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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Figur 18. I hvilken grad har egen virksomhet på bakgrunn av satsingen fått økt bevissthet om noen av disse 

temaene (flere svar mulig). 
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