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Håndbok for SHA 

1. Hensikt og omfang 

SHA-Håndboken gjelder der hvor Bane NOR har rollen som byggherre etter FOR 2009-08-03 nr 1028 

(Byggherreforskriften). 

Hensikten med SHA-Håndboken er å gjøre den enkelte enhet i Bane NOR som er Byggherre i stand til å 

etterleve gjeldende krav i byggherreforskriften.  
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2. Definisjoner 

 

Ord Beskrivelse 

Allmenngjøring Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at bestemte deler av en landsomfattende 
tariffavtale, f.eks. bestemmelser om lønn, arbeidstid og utgifter til reise, kost og 
losji, gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor 
tariffavtalens virkeområde. 

BH Byggherre 
Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid (ref. 
Byggherreforskriften § 4 b) 

BHF FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) 

BR Byggherre representant 
Enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre konkrete plikter 
etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til skriftlig avtale med 
byggherren (ref. Byggherreforskriften § 4 c) 

KE Kontraktseier 
Den som på vegne av Bane NOR forvalter inngått kontrakt. 

KP Koordinator Prosjekterende 

KU Koordinator Utførende 

Lønns- og arbeidsvilkår Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen.  
 

Påseplikt Påseplikt innebærer at hovedleverandør til byggherre skal iverksette og følge opp “ 
systemer og rutiner” for å påse at lønns- og arbeidsvilkår tilfredsstiller kravene i 
allmenngjøringsforskriftene – helt til bunns i kontraktskjeden. 
Offentlige oppdragsgivere skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos 
leverandør og underleverandører skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som er 
normalt for vedkommende sted eller yrke. 

RUH Rapportert Uønskede Hendelser 

SHA Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø 
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3. Generelt 

Nr Aktivitet A
n

s
v

a
r

1 

Verktøy som skal benyttes 
(krav) 

Verktøy som kan 
benyttes 
(veiledning) 

R
e

fe
ra

n
s

e
 

1 Planfase/Prosjekteringsfase     

1.1 Utpeke Koordinator Prosjektering 
(KP) dersom dette ikke er utpekt i 
hovedplanen 

BH 
 

Avtale om fordeling og 
utførelse av byggherrens 
oppgaver etter 
byggherreforskriften 
STY-601772 

 4 

1.2 Vurdere risikoforhold som vil 
påvirke prosjekteringsgrunnlaget i 
neste planfase.  

KP  Sjekkliste for 
kartlegging av 
risikoforhold  
NS 5815 

10 

1.3 Koordinere iht. BHF § 14 første 
ledd 

KP Kontroll av byggherrens 
plikter etter 
Byggherreforskriften kap. 2 
STY-601775 

 7 

1.4 Risikovurdere tekniske løsninger, 
faseplaner (byggbarhet), 
fremdriftsplaner  

KP  NS 5814   
NS 5815 
 

9 
10 

1.5 Utarbeide plan for Sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø 

KP Mal for SHA-plan  
STY-601773 

 5 

1.6 Utpeke Koordinator Utførelse (KU) BH/
BR 

Avtale om fordeling og 
utførelse av byggherrens 
oppgaver etter 
byggherreforskriften 
STY-601772 

 4 

2 Kontraheringsfase     

2.1 Beskrive spesifikke tiltak om 
prisbærende poster i 
oppdragsbeskrivelsen, herunder 
risikoforhold, SHA-plan og avtale 
om utførelse av BH plikter 

BH/
BR 

   

2.2 Legge ved plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø i 
tilbudsbeskrivelsene 

BH/
BR 

   

3 Produksjon/utførelse     

3.1 Utføre kontroll i forbindelse med 
kontraktsmøte/oppstartmøte 

KE Gjennomføre kontroll iht. 
sjekkliste Lønns- og 
arbeidsvilkår / Bo- og 
riggforhold. 
STY-601776, del A.   

 8 

3.2 Sende forhåndsmelding til 
Arbeidstilsynet 

BH/  www.arbeidstilsynet.no 
www.altinn.no 

  

                                                      
1
 Hvem som utfører aktiviteten fysisk bestemmes av ansvarshavende eller prosjektet. 

http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.altinn.no/
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Nr Aktivitet A
n

s
v

a
r

1 

Verktøy som skal benyttes 
(krav) 

Verktøy som kan 
benyttes 
(veiledning) 

R
e

fe
ra

n
s

e
 

3.3 Koordinere iht. BHF § 14 annet 
ledd 

KU Koordinering iht. inngått 
avtale, og de oppgavene 
som der er avtalt.  
STY-601776 

 7 

3.4 Innhente og gjennomgå 
dokumentasjon knyttet til lønns- 
og arbeidsvilkår (arbeidsavtale, 
timelister, lønnsslipp, 
utbetalingsmåte mv.) 

KE Gjennomføre kontroll iht. 
sjekkliste Lønns- og 
arbeidsvilkår / Bo- og 
riggforhold.  
STY-601776, del B.   

 8 

3.5 Gjennomføre kontroller knyttet til 
bo- og riggforhold. 

KE Gjennomføre kontroll iht. 
sjekkliste Lønns- og 
arbeidsvilkår / Bo- og 
riggforhold. 
STY-601776, del C.   

 8 

 

 

4. Avtale om fordeling og utførelse av byggherrens oppgaver etter Byggherreforskriften 

I Byggherreforskriften er det stilt krav til inngåelse av avtale mellom byggherre og henholdsvis 

koordinator prosjektering og/eller koordinator utførelse, dersom det er flere virksomheter på bygge- eller 

anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. 

Følgende krav er stilt til avtale om fordeling og utførelse av byggherrens oppgaver etter 

Byggherreforskriften: 

Det skal skrives avtale mellom byggherren og  

• koordinator prosjekteringsfasen 

• koordinator utførelsesfasen 

 

Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre 

nærmere angitte plikter etter byggherreforskriften (byggherrens representant). I slike tilfeller skal det 

skrives avtale mellom byggherren (Bane NOR) og byggherrens representant. 

 

Det skal på forsiden av avtalen krysses av for hvilke roller avtalen dekker. 

 

Avtalen skal kun benyttes mellom byggherre og en kontraktspart. Der hvor det er behov for avtale med 

flere kontraktsparter, utarbeides det en avtale pr. kontraktspart. 

 

Der hvor kontraktspart vil være et resultat av en anskaffelse, skal oppgaven som dekkes av denne avtale 

oppgis som en prisbærende post i konkurransegrunnlaget. 
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Avtalen skal dokumenteres ved å benytte mal for “Avtale om fordeling og utførelse av byggherrens 

oppgaver etter byggherreforskriften” STY-601772 [4]. 

 

I avtalens kapittel 1.1 skal navn på den som har de nødvendige byggherrefullmakter skrives inn. Normalt 

vil dette være prosjektleder. 

 

I avtalens kapittel 1.2 skal navn på kontraktspart settes inn. Kontraktspart kan både være fysisk og 

juridisk person. Dersom kontraktspart er juridisk person skal kontaktperson også fylles ut i kapittel 1.2. 

For ansatte i Bane NOR som utpekes som koordinator, skal kontaktperson i kapittel 1.2 alltid fylles ut.  

 

I avtalens kapittel 4 skal det krysses ut for hvilke oppgaver etter Byggherreforskriften som 

kontraktsparten skal ha. Det skal kun krysses av der hvor det i tabellen er hvitt felt. Grått felt betyr at 

oppgaven ikke kan gis til indikerte rolle. 

 

Avtalen skal signeres i 2 eksemplarer, hvor det ene eksemplaret arkiveres som en del av 

prosjektdokumentasjonen. 

 

4.1. Roller 

 

Oppgave Arbeidsbeskrivelse  

Byggherre Utarbeidelse av 2 stk. avtaler med kryss for de oppgaver kontraktspart skal ha etter 
Byggherreforskriften. 
Signerer avtalen 

Kontraktspart Setter seg inn i de oppgaver som er angitt i avtalen. 
Signerer avtalen  

 

5. SHA-plan 

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- eller 

anleggsarbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften. Denne 

planen vil derfor være et viktig hjelpemiddel for koordineringen i utførelsesfasen. 

Byggherren er pålagt gjennom byggherreforskriftens § 7 å utarbeide en SHA-plan. I BHF § 8 er det 

regulert krav til innholdet i SHA-planen.  

SHA-planen skal bygge på byggherrens og de prosjekterendes risikovurderinger med tanke på å verne 

arbeidstakere. Risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i 

tilbudsgrunnlaget (BHF § 6) for å danne grunnlag for prisbærende poster.  

SHA-planen skal være prosjektspesifikk og tilpasset det aktuelle bygge- og anleggsarbeidet, og skal til 

en hver tid være oppdatert ved endringer i organisasjonskartet, fremdriftsplan, risikobilde, spesifikke 

tiltak, avviksrutiner mv. 

Mal for ”SHA-plan” STY-601773 [5] skal anvendes der Bane NOR er byggherre. Dette gjelder også for 

innleide SHA-rådgivere/KP/KU og/eller når SHA-plan skal utarbeides av en ekstern leverandør, som for 
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eksempel rådgivningsfirma og/eller ved totalentrepriser. Mal for ”SHA-plan” er et skal-krav og all avvik fra 

malen må søkes om hos dokumentansvarlig. 

 

Ferdig utarbeidet SHA-plan skal gjennom en sidemannskontroll/kvalitetskontroll (at den er i tråd med 

malen og at innholdet er tydelig og forståelig) før prosjektleder eller tilsvarende godkjenner/aksepterer
2
 

planen. En sidemannskontroll er ikke en godkjenning av planen, men en aksept dersom utarbeidelsen er 

tilfredsstillende. Sidemannskontrollen skal utføres av en person med kompetanse innen SHA hos 

byggherren.  

 

Rolle Beskrivelse/ Ansvar 

Byggherre (BH) Bane NOR - Oppdragsgiver 

Byggherrens 
representant 
(BR) 

Firma eller person som på vegne av byggherren ivaretar hans plikter.  
Der Bane NOR er byggherre og skal selv inneha rollen og utføre oppgavene, er det ikke 
behov for en BR.  
BR er typisk et eksternt firma som utfører byggherrens oppgaver på vegne av en 
oppdragsgiver som ikke kan utføre byggherreoppgavene selv pga. manglende 
kompetanse og/eller ressurser. I slike tilfeller er ofte hele byggherreorganisasjonen satt 
bort til en «byggherreombud». 

Koordinator 
Prosjektering 
(KP) 

Koordinere de prosjekterende slik at man i prosjekteringsfasen samlet tar hensyn til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø av betydning for byggefasen, bruksfasen, og ved 
fremtidige byggearbeider. 
 
Sørge for utarbeidelsen av SHA-plan i prosjekteringsfasen. 

Koordinator 
Utførelse 

Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-plan. 
 
Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-planen.  
 
Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre 
gjennom sitt arbeid mht. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
 
Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i BHF § 9 (riggforhold) gjennomføres. 
Følge opp tidsplaner i forhold til at det er satt av tilstrekkelig tid til utførelse av de 
forskjellige arbeidsoppgaver. 
Sørge for at det føres elektronisk oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller 
anleggsplassen. 

Arbeidsgiver Etterleve SHA-planen. 
 
Følge byggherrens eller koordinators anvisninger. 
 
Gjennomføre nødvendige risikovurderinger for utførelse av arbeidet. 
 
Innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens system for internkontroll. 
 
Informere byggherre om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen. 
 
Informere byggherre om avvik i forhold til SHA-planen. 
 

                                                      
2
 Der SHA-planen utarbeides av ekstern kontraktspart, f.eks. et rådgivningsfirma, godkjenner ikke Bane 

NOR planen men gir den en aksept dersom leveransen er tilfredsstillende. 
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Rolle Beskrivelse/ Ansvar 

Sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 gjennomføres. 
 
Informere verneombudet og arbeidstakerne om SHA-planen og dens tiltak før oppstart av 
arbeidet. 

 

6. Oversiktsliste på anleggsplassen 

Byggherren skal som et ledd i koordineringen daglig føre og kontrollere elektronisk oversiktsliste over 

alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen (BHF § 15). 

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger: 

a) Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen 

b) Navn på byggherren 

c) Navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på 

innleievirksomheten 

d) Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter 

e) Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen 

 

Byggherren må nå ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre 

oversiktslisten. Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i. En 

enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel-format kan være tilstrekkelig hvis oversiktslisten har de 

opplysninger som kreves etter § 15. Forslag til utforming av oversiktsliste er gitt i STY-601774 [6] 

«Oversiktsliste mannskap».  

Byggherren i prosjektet/enheten skal etablere lokale rutiner, der dette ikke allerede eksisterer, for 

hvordan den elektroniske føringen i oversiktslisten skal gjennomføres i praksis, mht. daglig føring og 

kontroll for det aktuelle bygge- og/eller anleggsplassen. Hvilken rutine som er mest hensiktsmessig og 

praktisk må prosjektet/enheten selv vurdere for det enkelte bygge- og anleggsplass. 

Listen kan også anvendes som ledd i løpende registrering av mannskap inn og ut på anlegget, slik at 

man ved ulykke eller beredskapssituasjon kan benytte listen for å gi oversikt over mannskap som 

befinner seg inne på bygge- eller anleggsplassen.  

  

7. Kontroll av byggherrens plikter etter Byggherreforskriften 

Kontroll av byggherrens plikter gjennomføres etter følgende krav: 

 

Kontrollen skal gjennomføres jevnlig i både prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen for å sikre 

etterlevelse av Byggherreforskriften. 

 

Kontrollen skal gjennomføres av byggherrens kontaktperson (ref. pkt. 1.1 i Avtale om fordeling og 

utførelse av byggherrens oppgaver etter byggherreforskriften). 

 

Det skal krysses for alle punktene for den fasen som kontrollen gjennomføres for. 
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Kontrollen skal dokumenteres ved å bruke dokumentet “ Kontroll av byggherrens plikter etter FOR 2009-

08-03 nr. 1028 Byggherreforskriften” STY-601775 [7]. 

 

Kontrollen skal arkiveres som en del av prosjektdokumentasjonen. 

 

7.1. Roller: 

 

Oppgave Arbeidsbeskrivelse  

Byggherrens 
kontaktperson 

Gjennomfører kontrollen 

Koordinator 
prosjekteringsfasen 

Bidrar ved kontroll i prosjekteringsfasen 

Koordinator 
Utførelsesfasen 

Bidrar ved kontroll i utførelsesfasen 

 

8. Kontroll av husrom og brakkerigg 

For å sikre at husrom og brakkerigg benyttet under skiftende anleggsarbeider tilfredsstiller gjeldene krav, 

skal det gjennomføres kontroll av husrom og brakkerigg. 

Kontrollen dokumenteres ved hjelp av ”Sjekkliste innkvartering» STY-601776 [8]. 

Krav til husrom/brakkerigg er spesielt gitt av Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 

– TEK 10 [2] og FOR FOR-2011-12-06-1356: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og 

arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) [3], i tillegg til BHF§9.  

 

9. Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

Bane NOR har i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter [11] en kontrollplikt. 

Kontrollplikten innebærer en plikt til å iverksette systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig 

følge opp at arbeidstakere hos oppdragstakeren har lønns- og arbeidsvilkår i overensstemmelse med 

gjeldende landsomfattende eller allmenngjorte tariffavtale. 

Ansvar for kontroll av entreprenør i forhold til oppfyllelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår er et 

linjeansvar og en del av SHA-oppfølgingen, som står beskrevet i STY-603997 «Håndbok mot sosial 

dumping- kontroll av lønns- og arbeidsvilkår».  

 

10. Referanseliste 

Ref STY-nummer Dokumenttittel 

1 - FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 

anleggsplasser (byggherreforskriften) 
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Ref STY-nummer Dokumenttittel 

2 - FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – 

TEK 10) 

3 - FOR FOR-2011-12-06 nr 1356: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 

og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften). 

4 STY-601772 Avtale om fordeling og utførelse av byggherrens oppgaver etter byggherreforskriften 

5 STY-601773 Mal SHA-plan 

6 STY-601774 Skjema for oversiktsliste 

7 STY-601775 Kontroll av byggherrens plikter etter FOR 2009-08-03 nr. 1028 Byggherreforskriften 

8 STY-601776 Sjekkliste Lønns- og arbeidsvilkår / Bo- og riggforhold 

9 - NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 

10 - NS 5815:2006 Risikovurdering av anleggsarbeid 

11 - FOR-2008-02-08 nr 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 

12 STY-603997 Håndbok mot sosial dumping- kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

 

11. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

013 12.12.2018 Endret eierskap fra SK konsernstab til Utbygging. Ingen endring i innhold. 

 


