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ABSTRACT  

The comparison of the working environment acts between Sweden and Norway shows that 

the legislations in the two countries have different structures. Norway has 20 chapters in the 

working environmental act and Sweden has only nine chapters. It leads to some differences 

in the chapters and its contents, the Norwegian working environmental act is more 

descriptive than the Swedish one, and Sweden have provisions distributed in other laws and 

regulations in addition to the work environment act. In Sweden's health plan and Norway's 

safety, health and working environment plan, the content is generally the same; the plans 

describe the organization, the risk analysis and the responsible of the establishment of the 

plans. Norway's risk analysis contains 16 risks and the Swedish risk analysis describes 13 

risks. The risks that aren’t included in the Swedish analysis are: work close to installations in 

the ground, work with a risk of harmful exposure of dust, gas, noise or vibration, and work 

with fire- and explosion risks. Although there are more controls in the Norwegian risk 

analysis, a larger number of workers are exposed to occupational diseases and fatal accidents 

per 100 000 employed in Norway compared to Sweden. The construction technique part is 

resulted in two differences and one similarity in Sweden's and Norway's building regulations. 

The first difference is that it´s a requirement to use an inward drainage systems in Norway 

during the installation of flat cardboard roof, which is not required in Sweden. The second 

difference is that in Sweden it´s allowed to have more than 20% window section in 

relationship to the heated floor area, if the window fulfills the heat transfer coefficient 

requirement. In Norway, the window section is not allowed to exceed 20% of the heated floor 

area, there are no exceptions. The similarity in the building regulations between the countries 

is that both Norway and Sweden have requirements for venting regarding fire safety and air 

cleaning in caterers but none of the countries has requirements on which methods are 

allowed to use in air purification. 
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SAMMANFATTNING  

Det byggs mycket i Norden och företaget RO-Gruppen är en av aktörerna som etablerar sig i 

Sveriges grannländer. Vid byggnadsarbete i andra länder måste landets lagar och regelverk 

följas; även när det gäller arbetsmiljö och byggregler. Detta försvårar ett effektivt arbetssätt 

om företaget får nedslag på arbetet och måste göra om. Examensarbetet baseras på de lagar 

och regelverk som gäller i Sverige och Norge vid konceptbyggnation inom 

restaurangbranschen. Syftet är att framställa en checklista som belyser det viktigaste inom 

området. Informationen har samlats genom sökningar på internet, böcker, telefonsamtal och 

intervjuer. En jämförelse gjordes mellan ländernas arbetsmiljölagar, ansvarsområden, 

arbetsmiljöplaner, riskanalyser, identitetskort och statistik. Tre byggnadstekniska metoder 

har kartlagts och beskrivs mer genomgående där det hänvisas till byggregler i 

resultatkapitlet. Valet av de byggnadstekniska metoderna bygger på RO-Gruppens tidigare 

erfarenheter från Norge.  

Resultatet från jämförelsen av arbetsmiljölagarna är att ländernas lagar har olika strukturer, 

vilket leder till olika sammanställningar av lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för 

dessa olika bestämmelser. När lagtexterna jämfördes konstaterades att Norge har 20 kapitel i 

arbetsmiljölagen och Sverige har 9 kapitel. Det leder till en del olikheter i antalet kapitel och 

dess innehåll, där Norges arbetsmiljölag är mer beskrivande än de svenska. Slutsatsen är att 

Norge beskriver mer i arbetsmiljölagen och Sverige har bestämmelserna fördelade i andra 

lagar och föreskrifter utöver arbetsmiljölagen. Vidare till Sveriges arbetsmiljöplan (AMP) och 

Norges säkerhet, hälsa och arbetsmiljöplan(SHA-plan) är innehållet generellt liknande, där 

beskrivs: organisationen, riskanalysen och ansvariga för upprättandet av arbetsmiljöplanen. 

Norges riskanalys innehåller 16 risker och Sveriges 13 risker. Det som inte finns med i den 

svenska riskanalysen är: arbete nära installationer i marken, arbete med risk för skadlig 

exponering av damm, gas, buller eller vibrationer; arbete med brand och explosionsrisk; för 

övrigt är riskanalysen lika mellan länderna. Trots att det är fler kontroller i riskanalysen i 

Norge, utsätts fler arbetare inom bygg- och anläggningsverksamheten för arbetssjukdomar 

och dödsolyckor per 100 000 sysselsatta än i Sverige. 

Examensarbetets byggnadstekniska del resulterar i två skillnader och en likhet mellan 

Sverige och Norges byggregler. Den första skillnaden är att det är ett krav på inåtgående 

avvattningssystem i Norge vid installation av platta papp tak, vilket Sverige inte har något 

krav på. Den andra skillnaden är att Sverige tillåter mer än 20 % glasparti i förhållande till 

uppvärmd golvarea så länge partiet uppfyller U-värdes kraven. I Norge däremot får 

glaspartiet inte överstiga 20 % av uppvärmd golvyta, det finns inga undantag. Likheten i 

byggreglerna mellan länderna är att både Norge och Sverige har krav på ventilationer 

gällande brandsäkerhet och luftrening i storkök men ingen av länderna har krav på vilka 

metoder som är tillåtna att användas vid luftrening.  

Nyckelord: Arbetsmiljölagar, arbetsmiljö, konceptbyggnation, arbetsmiljöplan, riskanalys, 
regelverk, byggnadsteknik, BBR, TEK10, arbetssjukdomar 
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1 INLEDNING 

 Bakgrund 

Examensarbetet grundar sig på den växande byggmarknaden i Norden där 

bygginvesteringarna (exklusive anläggning) växte med 1,6 procent i år. (Ekvall, 2015). Den 

ökande marknaden innebär att fler byggarbetare sysselsätts vilket medför att risken för 

arbetsskador ökar. År 2013 dog sex personer och 920 drabbades av arbetssjukdomar i 

Sverige inom bygg- och anläggningsverksamheten. (Arbetsmiljöverket, 2014 a). I Norge 

inträffade nio dödsfall och 652 arbetssjukdomar samma år.(Arbeidstilsynet, 2014, 2015a) 

Av ovanstående framgår att bygg- och anläggningsverksamheten är en riskabel marknad 

gällande säkerhet och att det därmed ställs det höga krav på arbetsmiljön. För att etablera sig 

i andra länder måste företag anpassa sig till landets arbetsmiljölag med underliggande 

bestämmelser. Oklarheter och feltolkning av ländernas arbetsmiljölagar och andra regelverk 

kan orsaka problem.  

Den växande marknaden gör att byggföretag vill etablera sig i fler länder för att expandera 

verksamheten. RO-Gruppen är ett av Sveriges snabbast växande byggföretag inom 

entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Företaget vill 

expandera och etablera sig i grannländerna, framförallt Norge och Danmark. Det är RO-

Gruppens etablering inom konceptbyggnation gällande arbetsmiljö som ligger i 

examensarbetets fokus. Konceptbyggnation är när en byggprocess upprepas vilket leder till 

effektivare arbete, kortare byggtider och bättre priser. Burger King och Max Hamburgare är 

två av RO-Gruppens kunder inom restaurangbranschen som upphandlar tjänster inom 

konceptbyggnation. (RO-Gruppen, 2015 a) 

Examensarbetet har delats upp i två delar: den första delen behandlar skillnader i 

arbetsmiljön mellan Sverige och Norge, den andra delen beskriver några vanliga metoder 

inom byggnadsteknik som RO-Gruppen använder sig av. I resultatkapitlet framgår vilka 

byggnadstekniska metoder som används med hänvisning till aktuella byggregler. För att 

underlätta arbetet för byggföretag som vill etablera sig i Norge har två checklistor utformats 

där skillnader i arbetsmiljö och byggregler mellan Sverige och Norge beskrivs.   
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 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att jämföra arbetsmiljölagar mellan Sverige och Norge samt att 

framställa checklistor som kan vara till hjälp för byggföretag som vill etablera sig i Norge. 

Checklistorna tar upp betydelsefull fakta från delar av examensarbetet, de ska fungera som 

ett hjälpmedel och underlätta för byggföretag som vill arbeta i Norge. Arbetet kartlägger även 

olika byggnadstekniska metoder som skiljer sig i utförandet och i relation till de två 

ländernas byggregler. 

 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i arbetet: 

 Vilka är skillnaderna mellan svenska och norska arbetsmiljölagar gällande 

konceptbyggnation?  

 Vad bör svenska byggföretag tänka på ur arbetsmiljösynpunkt innan de etablerar sig i 

Norge? 

 Är det stora skillnader mellan svenska och norska byggnadstekniska metoder i 

relation till byggregler? 

 Avgränsning 

Examensarbetet granskar arbetsmiljölagar gällande konceptbyggnation inom 

restaurangbranschen i Norge och Sverige. Arbetet utreder utvalda byggnadstekniska metoder 

i förhållande till BBR och TEK10.  



3 

 

2 METOD 

 Litteraturstudie 

I litteraturstudien undersöktes arbetsmiljölagar mellan Sverige och Norge för få en bättre 

förståelse för de krav som ställs på arbetsmiljön, där beskrivs även olika ansvarsområden. 

Riskanalyserna jämfördes för att belysa allvarliga hälsorisker, minimera olyckor och öka 

säkerheten. Innebörden av identitetskort påvisades för byggarbetsplatser eftersom det är en 

del av Norges arbetsmiljö. Regelverken i de två länderna beskrevs kortfattat och deras 

inverkan på arbetsmiljön. Sökning kring tidigare forskning gjordes i Discovery, Swe pub och 

Web of Science med bland annat sökorden arbetsmiljölag, arbetsmiljö plan, arbetsmiljö, 

arbetsmiljösamordnare, ozonrening, utländska arbetare, invändig avvattningssystem, EU- 

lagstiftning samt samma sökningar på engelska.  

 Fallstudie  

Granskning av byggnadstekniska metoder med byggreglernas påverkan i Sverige respektive 

Norge utfördes för att få en förståelse för olikheterna. Fokus låg på tre byggnadstekniska 

metoder där funktionerna beskrevs. Den empiriska undersökningen var kartläggning av 

dessa fall som RO-Gruppen kom i kontakt med i deras byggnation i Norge, där mycket av 

materialet har inhämtats från RO-Gruppens medarbetare och deras tidigare projekt. 

Sökningar på internet gjordes för komplettering av material till de byggnadstekniska 

metoderna samt för att kunna hänvisa till byggreglerna. För att få en bättre inblick och 

uppfattning av de byggnadstekniska metoderna, genomfördes ett platsbesök på ett av RO-

Gruppens Max Hamburgare projekt i Stockholm.  

2.2.1 Intervjuer 

Två intervjuer med RO-Gruppens medarbetare gjordes. Den första intervjun utfördes med 

Jukka Taskinen Fogelberg som är platschef. Han besökte Mälardalens högskola och 

besvarade ett antal frågor (se bilaga 1) samt beskrev om sina erfarenheter. Den andra 

intervjun var med Robert Hardstedt, projektledare som besvarade frågor via mail och 

telefonsamtal (se bilaga 2).   
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3 LITTERATURSTUDIE 

Statistik på arbetssjukdomar och dödsolyckor togs fram för Sverige och Norge för att ge en 

inblick över hur viktig arbetsmiljön är. Därefter beskrivs den svenska arbetsmiljön genom 

relevant regelverk, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöplan och identitetskortskrav på 

byggarbetsplatsen. Identitetskortskraven togs upp under arbetsmiljö eftersom det är en del 

av Norges arbetsmiljö. Vidare beskrivs den norska arbetsmiljön på samma sätt som den 

svenska arbetsmiljön för att sedan kunna illustrera skillnaderna i arbetets resultat. 

 Statistik över arbetssjukdomar och dödsolyckor 

Arbetssjukdomar innebär sjukdomar som orsakas av en skadlig inverkan, inte akuta 

olycksfall. Det kan vara sjukdomar som uppkommer av buller, vibrationer, belastning eller 

intag av kemiska ämnen. Tabell 1 visar antalet dödsfall och arbetssjukdomar i Sverige och 

Norge från 2012 till 2013. (Sveriges Byggindustrier, 2015) 

Tabell 1: Antalet dödsfall och arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige och Norge. Samtliga 
siffror anges antal personer. (Arbetsmiljöverket, 2013; Arbeidstilsynet, 2011-2014)  

 År 2012 År 2013 

Dödsfall i Sverige 7 6 

Arbetssjukdomar i Sverige  805 920 

Antal sysselsatta i Sverige 348 322 353 091 

Dödsfall i Norge 7 9 

Arbetssjukdomar i Norge 563 652 

Antal sysselsatta i Norge 202 000 195 652 

 

 I den svenska bygg- och anläggningsverksamheten sysselsattes 348 322 personer år 2012. Av 

dessa omkom sju personer vilket är två dödsfall per 100 000 arbetare. Antalet 

arbetssjukdomar samma år var 805 stycken, vilket innebär att 230 av 100 000 sysselsatta 

fick arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige 2012. (Arbetsmiljöverket, 2013) 

En liknande undersökning utfördes år 2013 och den visade att sex personer miste livet av 

totalt 353 091 sysselsatta, det medför att detta år miste 2,5 av 100 000 arbetare livet. Samma 

år fick 920 personer arbetsrelaterade sjukdomar som är 261 av 100 000 sysselsatta. 

(Arbetsmiljöverket, 2014 a) 

I Norge dog sju personer av 202 000 sysselsatta år 2012 inom bygg- och 

anläggningsverksamheten. Det är 3,5 dödsfall per 100 000 arbetare. Samma år drabbades 

563 personer av arbetsrelaterade sjukdomar. (Arbeidstilsynet, 2015b, 2015c) 
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År 2013 omkom nio personer av 195 652 sysselsatta i Norge inom bygg- och 

anläggningsverksamheten, det innebär att 4,6 av 100 000 arbetare miste livet. Samma år 

drabbades 652 personer av arbetsrelaterade sjukdomar, vilket är 333 personer av 100 000 

arbetare. (Arbeidstilsynet, 2015 a) 

 Sveriges arbetsmiljö 

Sverige införde arbetsmiljölagen 1977 för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen 

omfattar regler och skyldigheter för arbetsgivare samt samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. (Arbetsmiljöverket , 2015) 

3.2.1 Lagar och regelverk i Sverige 

Lagar, förordningar och föreskrifter är regler som måste följas och allmänna råd är en 

beskrivning av dessa regler. Sverige har fyra grundlagar som står över alla andra svenska 

lagar, vilket betyder att övriga lagar inte får strida mot dessa. Riksdagen beslutar om övriga 

lagar till den svenska lagstiftningen. Den kan innehålla bestämmelser, så kallade 

bemyndiganden, där regering eller andra myndigheter får besluta om förordning och 

föreskrifter. Förordningar som beslutas av regeringen är för att tydliggöra och precisera vad 

som står i lagarna. Föreskrifter beslutas av myndigheter för att ytterligare tydliggöra och 

precisera innebörden av förordningar. Allmänna råd fungerar som ett hjälpverktyg som är 

utfärdat av myndighet utan ett bemyndigande som t.ex. allmänna material- och 

arbetsbeskrivningen, AMA. Hjälpverktyget beskriver hur någon kan göra för att uppfylla 

lagar, förordningar och föreskrifter. Det är inget krav att följa de allmänna råden men lagar, 

förordningar och föreskrifter måste följas. (EU Upplysningen, 2015) (Boverket, 2015 a) 

I Sverige kan företag/personer få ett tredje alternativ till böter och fängelse, nämligen att 

betala vite, så kallade sanktionsavgifter vilka infördes 1 juni 2014. Idag finns ett 40-tal 

bestämmelser förenade med sanktionsavgifter. Böter leder till straff i domstol och ses som en 

kriminell handling. Däremot är sanktionsavgift bara en avgift som ska betalas, regeringens 

utredning kunde konstatera att det skulle få bättre genomslagskraft än böter. 

(Arbetsmiljöverket, 2015 a)  

EU-direktiven och EU-förordningar utgör en del av Sveriges lagstiftning vilket påverkar våra 

lagar och regler. (Boverket, 2015 a) (EU Upplysningen, 2015). Efter kritik från Europeiska 

kommissionen år 2006 om Sveriges höga olycksfallsstatistik, införandes en ändring år 2009 i 

den svenska arbetsmiljölagen så att de svenska bestämmelserna härleder sig till det 

europeiska byggplatsdirektivet CSD (92/57/EEC). Arbetsmiljösamordnarens ansvarsområde 

var en av detaljerna som blev tydligare i och med att AML och tillhörande föreskrifter 

(2008:16) trädde i kraft den 1 januari 2009. (Aulin & Capone, 2010) 
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3.2.2 Arbetsmiljölagens bestämmelser 

Kapitel 1- Lagens ändamål och tillämpningsområde: Lagens ändamål är att uppnå en god 

arbetsmiljö med att minimera risker för olycksfall och ohälsa. Gäller verksamheter där 

arbetsgivare och arbetstagare utför arbete. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 2- Arbetsmiljöns beskaffenhet: Arbetsförhållanden måste anpassas efter människors 

olika fysiska och psykiska förutsättningar så gott det går. Arbetstagaren ska få tillfälle att ta 

del av informationen och kunna påverka utformningen av dessa arbetsförhållanden. Det ska 

eftersträvas varierad, social, personlig och yrkesmässig utveckling av arbetsuppgifter för 

arbetstagaren. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 3- Allmänna skyldigheter: Lagen gäller bestämmande med beaktande av 

arbetsmiljöns beskaffenhet enligt kapitel 2. Den tar upp arbetsgivarens olika skyldigheter för 

en bra arbetsmiljö till arbetstagaren samt deras gemensamma samverkan. 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Vid byggnads- och anläggningsarbete ska arbetsmiljösynpunkter särskilt beaktas vid 

byggskedet och det framtida brukandet. Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för 

upprättandet av arbetsmiljöplan. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 4- Bemyndiganden: Riksdagen hänvisar denna kapitelbestämmelse till myndigheter 

och regeringar som behandlar tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa, till 

aktuella föreskrifter, exempelvis arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 5- Minderåriga: Den som inte fyllt arton anses som minderårig. Minderåriga får inte 

utföra arbete förrän det kalenderår den fyllt sexton eller innan skolplikten är slut. Efter att 

minderåringen har fyllt tretton år får denne utföra lättare arbeten som inte påverkar 

skolgången. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 6- Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.: Kapitlet klargör 

innehållet i en lämplig och organiserad arbetsmiljö för verksamheter mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Skyddsombud kan bestå av en eller fler personer, skyddsombud och dennes 

ersättare ska utses vid arbetsplats när minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts. Dessa 

företrädare jobbar för att stärka en god arbetsmiljö. Arbetsgivare ska informera 

skyddsombud vid betydande förändringar i arbetsförhållanden. Skyddsombud kan ta 

ärenden vidare till skyddskommitté, om ett sådant förbund finns i företaget, annars ska 

anmälan vidarebefordras direkt till Arbetsmiljöverket. Skyddsombud har rätt att stoppa 

verksamheten omedelbart vid allvarlig fara tills Arbetsmiljöverket har framfört sitt 

ställningstagande. Skyddskommitté ska alltid finnas om fler än 50 arbetstagare regelbundet 

sysselsätts i företaget eller vid mindre arbetsställen om arbetstagare begär det. 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 7- Tillsyn: Arbetsmiljöverket kontrollerar att lagar och föreskrifter efterföljs. De 

utövar tillsyn enligt artikel 35 i Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning (EG) 

nr 1907/2006. Tillsynsmyndigheten har rätt att erhålla alla upplysningar och utföra 

undersökningar angående verksamheten i enlighet med gällande bestämmelser. 
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Arbetsmiljöverket kan i särskilda fall flytta ansvaret om arbetsmiljöfrågor åt uppdragsgivaren 

eller den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete beroende på vad som anges i 

arbetsmiljölagen kapitel 3: 6-7 §. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 8- Påföljder: Den som uppsåtligt eller oaktsamt bryter mot lagarna kan straffas med 

böter och fängelse i högst ett år. Emellertid kan föreläggande eller förbud förenas med vite, så 

kallade sanktionsavgift. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

Kapitel 9- Överklagande: Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol vid enskilda fall med stöd av gällande bestämmenlser. Skyddsombud 

kan agera för arbetstagarens räkning. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 

3.2.3 Arbetsmiljöplan och ansvarsområden  

När en byggnad eller ett anläggningsarbete utförs ska det ske säkert ur arbetsmiljösynpunkt, 

därför ska en arbetsmiljöplan (AMP) upprättas. Där beskrivs hur organisationen är 

uppbyggd, vilka risker det finns och vilka regler som måste följas på arbetsplatsen. Av första 

sidan framgår vem som upprättat arbetsmiljöplanen och eventuella efterträdare, därefter 

kommer en revisionshistorik med kompletteringar. I arbetsmiljöplanen framgår det vem som 

är Bas-P, Bas-U och skyddsombud. (Arbetsmiljöverket, 2015 b) 

Byggherren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön men kan lämna över ansvaret till 

arbetsmiljösamordnarna. Tillsammans med sina byggarbetsmiljösamordnare ska byggherren 

se till att det finns en arbetsmiljöplan. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering (Bas-P) ska samla information om arbetsmiljörisker från projektörerna för att 

utforma en arbetsmiljöplan och se till att den finns tillgänglig på arbetsplatsen innan arbetet 

påbörjas. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U) ansvarar för arbetsmiljön under 

utförandet, genom att anpassa arbetsmiljöplanen till arbetsplatsen och samordna så att den 

finns tillgänglig och följs av alla. Entreprenörerna ska veta vem som är Bas-P och Bas-U för 

att kunna lämna viktig information och meddela om det uppkommer risker i arbetet som kan 

påverka någons hälsa och säkerhet.(Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2015a, b) 

Arbetsmiljöplanen inkluderar även en riskanalys med sexton faror som är extra viktiga att ta 

hänsyn till, som beskrivs i tabell 2. Först görs en risköversikt av det som berör arbetsplatsen. 

Där det finns risk kartläggs vem som utför arbetet, när arbetet ska utföras, tänkbara skador 

och åtgärder för att minimera skadan. (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2015 a)  
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Tabell 2: Riskanalys med beskrivning. Risk 1-13 förekommer både i Sverige och Norge, 
medan 14-16 endast gäller i Norge. (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2015 c; 
Arbeidstilsynet, 2015d; Sweco, 2015) 

Risk Beskrivning 

1. Arbete med risk för 
fall 

Beskriver om det finns risk att någon eller något faller till annan nivå på mer än två 
meter. Om risken finns måste det åtgärdas med till exempel skyddsräcken, skyddsnät 
m.m. 

2. Arbete med risk för 
jordras 

Där det finns risk att få stenmassor över sig eller sjunka ner i marken. Det kan vara 
alltifrån lossning av lastfordon till markens stabilitet som påverkar säkerheten 

3. Exponering för 
kemiska och 
biologiska ämnen 

Tas hänsyn till när arbetet kräver användning och hantering av kemiska och 
biologiska ämnen som innebär hälsofara. Riskerna kartläggs vid projekteringen och 
hur de minimeras. Exponeringen av ämnena kan framkomma av rivning-, 
golvläggning-, målningsarbeten. 

4. Exponering för 
joniserande strålning 

Det finns gränsvärden som inte får överskridas vid exponering för joniserande strål-
ning. Strålsäkerhetsmyndigheten har föreskrifter som beskriver hur stor årlig effektiv 
dos det är tillåtet att exponera innan det uppstår hälsofara. Vanligt område där 
joniserande strålning kan förekomma är på kärnkraftverk 

5. Arbete i närheten av 
högspännings-ledning 

Ska beaktas vid projekteringen. Åtgärder kan bestå av förflyttning av ledningarna 
eller göra dessa strömlösa eftersom det kan finnas risk att hög utrustning eller 
byggkranar fastnar i ledningarna. 

6. Arbete med risk för 
drunkning 

Måste planeras om arbetet sker nära vatten. Risken kan minimeras genom att ha 
räcken nära vattnet för att minska sannolikheten för fall eller att 
räddningsutrustning finns nära till hands om någon skulle ramla i vattnet. 

7. Arbete i brunnar 
eller tunnlar 

Det finns en mängd olika risker som måste beaktas. De vanligaste riskerna är jord- 
och stenras, syrebrist och påkörningsrisker. Även utrymningsvägar är viktiga att 
projektera för att ta hänsyn till olyckshändelser. 

8. Undervattens- 
arbete 

Måste ske planerat så inga överraskningar uppstår. Endast personer med kompetens 
får utföra arbetet. 

9. Arbete i kassun För att ge god luftförsörjning till arbete i kassun kan kassunen utrustas med slussar 
och försörjningskanaler. Det bör även finnas räddningskammare för att ta hand om 
den skadade om olycka uppstår. 

10. Sprängnings-
arbete 

För att säkra arbetsplatsen krävs en sprängplan. Sprängning kan ske inom en viss tid 
på dygnet där avspärrningar krävs. 

11. Arbete med tunga 
element 

Gäller vid lansering, montering och nedmontering av elementen. Hanteringen av 
dessa är viktigt då det kan orsaka allvarliga konsekvenser vid olycka 

12. Passerande 
fordonstrafik 

Måste tas hänsyn till vid all byggnads- och anläggningsarbete. För att minimera risk 
för olycka kan trafikomläggning, placering av trafikhinder och signaler förberedas. 

13. Rivningsarbete Vid rivningsarbeten kan andra risker vara aktuella som arbeten med kemiska och 
biologiska ämnen samt arbete med tunga element. Riskerna behöver endast 
beskrivas på ett ställe i arbetsmiljöplanen. Vid rivning av okända eller äldre 
byggnader kan förundersökning krävas för att arbetet ska kunna ske säkert. 

14. Arbete nära 
installationer i marken 

Vid grävning, schaktning eller sprängarbeten i marken måste först en kontroll göras 
för att säkerställa att det inte finns några ledningar i marken där grävningen ska ske. 

15. Arbete med brand 
och explosionsrisk 

Arbetsgivarens ansvarar att bedöma risken för brand och explosionsrisk där utrust-
ningen kan medföra gnistbildning eller värmebildning. Där det finns brand- eller 
explosionsrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder som förebygger riskerna. 

16. Arbete med risk 
för skadlig expone-
ring av damm, gas, 
buller eller vibrationer 

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning där faror föreligger för arbetstagaren som 
utsätts för damm, gas, buller eller vibrationer. 
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3.2.4 Identitetskort, ID06  

En annan säkerhetsåtgärd på en byggarbetsplats är närvaro- och identitetskontroll. ID06 är 

allmänna bestämmelser om närvaroredovisning och legitimationsplikt.  Syftet är att förstärka 

den sunda konkurrensen genom att försvåra svartarbetet och ekonomisk brottslighet. (ID06, 

2015 a) 

Uppdragstagaren ska i förväg meddela uppdragsgivaren personuppgifter på personer som 

kommer att arbeta på byggarbetsplatsen. Uppdragsgivaren ska dagligen föra en närvarolista 

på personer som kommer att befinna sig på arbetsplatsen och dessa personer ska även kunna 

legitimera sig. Personer som inte föranmälts eller saknar legitimation kan bli avvisade från 

Uppdragsgivaren. Uppdragstagaren kan bli tvungen att betala ett vite på 500kr per person till 

uppdragsgivaren om anställda inte kan legitimera sig. (ID06, 2015 a). På framsidan av kortet 

finns företagets namn och organisationsnummer, kortinnehavarens för- och efternamn, 

fotografi, kortnummer, logotypen för ID06 samt giltighetstid. (ID06, 2015 b) 

 Norges arbetsmiljö 

Norge införde arbetsmiljölagen i slutet av 1970-talet för att förbättra arbetsplatsen samt de 

traditionella hälso- och säkerhetsfrågorna. Norges arbetsmiljölag som förmodligen är ett av 

världens mest ambitiösa lag, definieras av hälsa och psykiskt välbefinnande. (Otten, 1991) 

3.3.1 Lagar och regelverk i Norge 

Norges regelverk är ganska likt det svenska och är uppbyggt som en pyramid med toppen 

som styr nedåt. Det är grundlagen, lagar och föreskrifter som styr. Längst upp i 

regelhierarkin finns grundlagen eller konstitutionen som grundades och skrevs den 17 maj 

1814. Vidare nedåt i pyramiden finns lagar och regler som antagits av parlamentet, 

Stortinget, som är den lagstiftande församlingen i Norge. Norges regering, Statsrådet, är 

beroende av Stortingets förtroende och ser till att följa dennes beslut. Bestämmelserna om 

föreskrifter görs av Statsrådet som är beviljad av kungligt dekret. Statschefen beslutar inte 

direkt utan en avdelning eller myndighet gör detta. Norge står utanför EUs medlemskap men 

EU har ändå stor betydelse där vissa avtal styr den norska lagstiftningen. Ett exempel är att 

Norge har ingått i Europeiska frihandels sammanslutning (EFTA-avtalet). Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), gäller EUs medlemskap länder men också 

länder i EFTA-avtalet, med andra ord gäller även EES-avtalet i Norge eftersom de ingått i 

EFTA-avtalet. (UB, 2015) 

3.3.2 Arbetsmiljölagens bestämmelser 

Kapitel 1- Inledande bestämmelser: Det grundläggande kapitlet är för att säkerställa 

arbetsmiljön och ge bra arbetsvillkor för de anställda mot fysisk och psykisk skada. Kapitlet 

bestämmer jämställdhet i arbetslivet med säkra anställningsvillkor samt arbetsförmågan hos 

den anställde med hänvisning till dennes kompetens och livssituation. Arbetsgivaren och 
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arbetstagaren arbetar aktivt med att utveckla och vägleda sitt arbetsmiljöarbete med hjälp av 

kontroller av offentliga myndigheter. Kapitlet beskriver skyldigheter för arbetsgivaren och 

arbetstagaren som jobbar i sitt eget hem samt utländska arbetstagare som kommer till Norge 

och arbetar. (Lovdata, 2005) 

Kapitel 2- Arbetsgivarens och anställdas skyldigheter: Arbetsgivaren ska se till att 

bestämmelserna följs enligt kapitlet, där samverkan för en bra arbetsmiljö för både egen 

personal och inhyrda konsulter som arbetar på platsen. Om det är en stor arbetsplats med 

många olika företag ligger arbetsmiljöansvaret på det största företaget med flest arbetstagare, 

om det inte går att avgöra ansvaret beslutar arbetsmiljöinspektionen vem som ska ha det. 

Kapitlet omfattar även arbetstagarens rätt och skyldigheter att använda säkerhetsutrustning 

samt meddela både fysiska och psykiska faror som finns på arbetsplatsen. (Lovdata, 2005) 

Kapitel 3- Medel till arbetsmiljön: Arbetsgivaren ska se till att krav på systematiskt hälsa, 

miljö och säkerhet (HMS) finns i alla stadier i verksamheten. HMS ska vara målstyrd, ha en 

överblick över organisationen, planerade förändringar i verksamheten samt rutiner för att 

identifiera, åtgärda och förebygga faror i verksamheten. Innan verksamheten påbörjas ska 

arbetsgivaren erhålla godkänt av yrkesinspektionen för de riskfaktorer som kommer att 

finnas i verksamheten. (Lovdata, 2005) 

Kapitel 4- Krav på arbetsmiljö: Kapitlet innehåller generella krav på arbetsmiljön för att 

eftersträva ett bra säkerhets-, hälso- och arbetsmiljöarbete (SHA). Kapitlet beskriver hur 

strukturen av planering och utformning ska vara för att förebygga skador och sjukdomar. 

Kapitlet förklarar arbetsorganisation med arbetsbeskrivning samt lönesystem och 

prestationstekniker som gäller verksamheten för att tillfredsställa arbetstagares arbetsmiljö. 

(Lovdata, 2005)  

Kapitel 5- Registrering, anmälan och produktions krav m.m.: Arbetsgivaren måste 

registrera alla sjukdomar och skador som arbetet orsakat. Anmälan vid dödsfall eller allvarlig 

olycka ska lämnas till yrkesinspektionen och polismyndighet. Tillverkare och importörer har 

skyldigheter att informera om farliga kemikalier och biologiska material. Uthyrning eller 

utlåning av maskiner och arbetsutrustning tillhandahålls med säkerhetsanordningar enligt 

rättsliga krav. (Lovdata, 2005) 

 Kapitel 6- Säkerhets representanter: Det är plikt på skyddsombud vid företag med fler än 10 

anställda, vid färre kan annat system bestämmas av arbetsinspektionen. Informationen om 

skyddsombudet ska finnas på arbetsplatsen. Skyddsombudets arbetsuppgifter är att skydda 

alla aspekter inom arbetsmiljön, att ingen fara ligger i användningen av maskiner, 

arbetsutrustning samt att arbetstagarna får nödvändig utbildning för verksamheten. 

Skyddsombudet ska även anmäla fel och brister i verksamheten till yrkesinspektionen eller 

arbetsmiljöverket samt delta på arbetsinspektionens tillsyn. Lokala skyddsombud ska finnas i 

byggbranschen vid lastning och lossning av varor. Arbetsgivarens skall se till att 

skyddsombud får rätt och relevant utbildning för sin roll. Skyddsombudets har rätt att stoppa 

livsfarlig verksamhet. (Lovdata, 2005) 

Kapitel 7- Arbetsmiljöval: Vid arbetsmiljöval är det plikt att skapa ett arbetsmiljöansvar; en 

skyddskommitté med lika många representanter från arbetsgivare, arbetstagare och en 
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företrädare för hälsa som dock saknar rösträtt. Detta gäller verksamheter som sysselsätter 

fler än 50 anställda. Arbetsmiljöval ska även upprättas i verksamheter mellan 20-50 

sysselsatta arbetstagare om en av parterna kräver det. Kommittén granskar yrkessjukdomar, 

arbetsolyckor samt tillbud och vidtar åtgärder för att förhindra upprepning. (Lovdata, 2005) 

Kapitel 8- Information och samråd: Det är krav på en sund kommunikation och samråd i 

verksamheten. På företag med fler än 50 anställda ska arbetsgivaren informera och diskutera 

frågor som har betydelse för de anställdas arbetsvillkor med arbetstagarrepresentanter. 

Arbetsgivaren kan bestämma att viss information om företaget hålls hemlig om det leder till 

betydande förluster för verksamheten. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 9- Kontroller i verksamheten: Arbetsgivare får endast kontrollera anställda vid 

motiverad orsak som har negativ betydelse för företaget. Personuppgiftslagen gäller 

arbetsgivarens hantering av uppgifterna i kontrollerna. Medicinska undersökningar av 

arbetssökande och arbetstagare får endast göras när lag eller annan författning krävs, 

positioner som innebär särskilda risker samt om det bedöms nödvändigt för liv och hälsa. 

Arbetstagarrepresentanter ska informeras och få närvara vid diskussion av väsentliga 

förändringar i företaget. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 10- Arbetstid: Arbetstiden är den tid som arbetstagare står till förfogande för 

arbetsgivaren. Arbetstagare ska inte utsättas för negativa påfrestningar och ha rätt till flexibla 

arbetstider om detta kan ske utan motgång för företaget. (Lovdata, 2005)  

Förkortat arbetstid på grund av hälsa eller liknande kan beslutas om det inte påverkar 

företaget negativt. Arbetstagaren har rätt att gå tillbaka till ordinarie arbetstid när denna är 

frisk och kan arbeta igen. Vid skiftarbete ska en arbetsplan med den anställdes tider 

upprättas minst 2 veckor före genomförandet. Den normala arbetstiden är nio timmar per 

dygn och 40 timmar per vecka. Kontinuerligt skiftarbete och arbete under jord med 

schaktning får inte överstiga nio timmar per 24 timmar och 36 timmar inom sju dagar.  

Arbetstiden kan förlängas med två timmar under 24 timmar och tio timmar per sju dagar vid 

behov, dessutom kan arbetsinspektionen tillåta ökning till 13 timmar per 24 timmar vid 

särskilda fall. Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 48 timmar per vecka. (Lovdata, 

2005)  

Kapitel 11- Arbete av barn och ungdomar: Det är förbud mot barnarbete, barn under 18 år 

får inte utföra arbete som kan vara till skada för deras säkerhet, hälsa och skolgång.  Barn 

under 15 år får inte arbeta förutom vid kulturella arbeten och arbete som del av skolgång, 

även nattarbete mellan 20.00 - 06.00 är förbjudet för dem. Barn under 13 år får inte utföra 

arbeten. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 12- Rätt till ledighet: Gravida arbetstagare har rätt till ledighet med lön vid 

fosterundersökningar och rätten att lämna arbetet 12 veckor under graviditeten. Föräldrar 

har rätt att lämna jobbet 10 dagar per kalenderår när barnet är sjuk, tills barnet är 12 år. 

(Lovdata, 2005)  

Kapitel 13- Skydd mot diskriminering: Förbud mot diskriminering på grund av kön, 

politiska åsikter, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, medlemskap i fackförening 
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eller ålder. Vid rekrytering får arbetsgivare inte begära information om deras inställning till 

politiska frågor eller liknande om inte arbetspositionen kräver detta. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 14- Anställningar: Arbetsgivaren skall informera om lediga platser i verksamheten 

till de anställda. En arbetstagare som nyligen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska 

tillfrågas först vid nyanställning förutom när det handlar om en annan position som den 

anställde inte var behörig till. Företrädesrätten gäller den som varit anställd i sammanlagt 12 

månader de senaste 2 åren. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 15- Uppsägning: Villkor för arbetsgivaren innan uppsägning att informera anställda i 

god tid innan och ha motiverad orsak. Normalfallet är ömsesidig uppsägningstid på en 

månad. Arbetstagaren har rätt till arbetsintyg efter avslutad anställning. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 16- Personal rättigheter vid förvärv: Arbetstagarens rätt vid överlåtelse av 

verksamheten till ny arbetsgivare. Samma lön och arbetsvillkor gäller enligt tidigare. 

(Lovdata, 2005)  

Kapitel 17- Tvister om arbetsförhållanden: Tvister om arbetsvillkor med rättigheter och 

skyldigheter. (Lovdata, 2005) 

Kapitel 18- Övervakning av lag: Arbeidstilsynet som är Norges motsvarighet till svenska 

arbetsmiljöverket, övervakar så lagen följs och har rätt att utföra inspektioner. Vid 

inspektionerna ska de ha fritt tillträde till verksamheten och relevant material. (Lovdata, 

2005)  

Kapitel 19- Påföljder: Här beskrivs arbetsgivarens, ledningens och verksamhetsinnehavarens 

ansvarsskyldigheter. Vårdslöshet och uppsåt kan leda till straff, böter eller fängelse beroende 

på gärning. Arbetstagare som bryter mot lagbestämmelser kan också bestraffas med böter 

och vid grövre fall även fängelse. (Lovdata, 2005)  

Kapitel 20- Slutbestämmelser: Lag som skrider i kraft där Norges konung bestämmer. 

(Lovdata, 2005)  

3.3.3 Säkerhet, hälsa och arbetsmiljöplan 

En sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) -plan är unik för varje projekt. Det är den norska 

motsvarigheten till svenska AMP men den är annorlunda strukturerad och tar upp fler 

punkter i riskanalysen. Tabell 2 visar vilka risker som ingår i SHA-planen, där 13 av riskerna 

är likartade som Sveriges riskanalys. De resterande tre riskerna som Norge har utöver 

Sverige kommer att beskrivas mer grundligt under kapitel 6.1.3 i examensarbetet. Norge har 

liksom Sverige två arbetsmiljösamordnare, koordinator i prosjekteringsfasen (KP) är deras 

motsvarighet till Bas-P och koordinator i utførelsesfasen (KU) är motsvarigheten till Bas-U. I 

SHA-planen finns en tidsplan, organisationsöversikt och riskanalys. Den beskriver hur 

riskfaktorerna i projektet ska hanteras. Entreprenören framställer riskerna vid planeringen 

samt meddelar byggherren och SHA-samordnaren som tar hänsyn till det vid utförandet av 

SHA-planen. I likhet med AMP är det ett levande dokument som under arbetets gång måste 
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uppdateras om nya risker tillkommer för att förhindra olyckor.(Arbeidstilsynet, 2015d; 

Sweco, 2015) 

3.3.4 Identitetskort, ID-kort  

Även i Norge är alla organisationer och företag som erbjuder tjänster på byggarbetsplatser 

skyldiga att ge arbetstagarna identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort). Syftet med 

kortet är att kunna identifiera alla på arbetsplatsen och kunna se vilket företag personen 

jobbar åt. Genom krav på ID-kort minskas svartarbetet och ger arbetarna samma villkor 

oavsett om det är utländska företag eller arbetare; enskild firma, konsult som utför 

regelbunden städning eller regelbundet transporterar varor till byggarbetsplatsen finns det 

krav på ID-kort. Om arbetstagare jobbar åt flera företag krävs ett ID-kort för varje företag 

och det är arbetsgivarens ansvar att förse sina arbetare med kortet. Kortet ska alltid medtas 

och kunna visas upp på begäran. Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven på ID-kort kommer 

yrkesinspektionen att stoppa verksamheten fram till ID-kort erhålls. Om ID-kort överlämnas 

till andra kan anställd och enskilda firmor straffas. Vid allvarligare fall kan åtal väckas och 

riskera upp till tre månaders fängelse.( Arbeidstilsynet, 2015e; Regelhjelp No, 2015a) 
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4 FALLSTUDIE 

 Byggnadsteknik 

Konceptbyggnation är när en byggprocess upprepas, vilket leder till effektivare byggprocess, 

kortare byggtider och bättre priser. Hamburgerrestauranger som Max Hamburgare och 

Burger King är två bra exempel på konceptbyggnader där beställarna vill att restaurangerna 

ska se likadana ut runtom i världen. RO-Gruppen har cirka 150 anställda och omsätter över 

550 Mkr, och där en av avdelningarna är specialiserade inom konceptbyggnation. (RO-

Gruppen, 2015 b) 

För att rikta arbetet mot byggnadsteknik har granskning av tre byggnadstekniska metoder i 

Norge och Sverige genomförts. Kapitlet beskriver vilka byggregler som gäller i respektive 

land för två olika luftreningsmetoder, isbildning i avvattningssystem samt glaspartiets 

funktion. Metoderna som skildras är hämtade från två av RO-Gruppens projekt inom 

konceptbyggnation. Båda projekten är framställanden av Max Hamburgare restauranger, där 

den ena projektet verkställdes i Sverige och den andra i Norge. Kapitel 5.2 i examensarbetet 

förklarar vilka metoder som ska användas för att uppfylla byggreglerna i respektive land. 

4.1.1 Regelverk 

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) är en nationell myndighet i Norge som är inriktad mot 

byggnadsverksamhet och regleras av olika regelverk. Deras arbete går ut på att kommuner 

och deltagare inom byggprocessen ska få en överblick över hur reglerna fungerar samt få 

goda kunskaper för en bättre utveckling inom branschen. (Dibk, 2015 a) 

TEK10 är en norsk föreskrift om byggkvalitet och energieffektivitet, utfärdat av Dibk och 

trädde i kraft 1 juli 2010. Målet med TEK10 är att byggnader ska få en bättre 

energieffektivitet genom att ledas mot nesten nullenergibygninger (NNE-byggnader) som 

betyder nära noll energi byggnader. Alla nybyggnationer och renoveringar måste följa 

bestämmelserna i TEK10. (Paroc, 2015) 

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende i Sverige. (Boverket, 

2015 b) Boverkets byggregler (BBR) och är svenska motsvarigheten till TEK10. De innehåller 

föreskrifter och allmänna råd som gäller när man uppför och ändrar byggnader. (Boverket, 

2015 c) 

4.1.2 Luftreningsmetoder i ventilation för storkök 

Vid matberedning i storkök och restauranger bildas fettansamlingar i ventilationskanaler 

som leder till dålig lukt som kan störa omgivningen. Om ingenting görs åt fettet som samlas i 

imkanalerna byggs det på mer fett vilket minskar effektiviteten i ventilationen och 
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brandrisken ökar. Det finns ett flertal olika tekniska metoder hur problemet undviks och 

nedan presenteras två olika metoder. (O3-technology, 2011 a) 

4.1.2.1. Ozongenerator  

Ozon är en gas som består av tre syreatomer. Ozon bildas genom en reaktion mellan 

syremolekyler och syreatomer och har den kemiska beteckningen O3. För människan är 

gasen giftig, den kan irritera slemhinnor och ögon då gasen är kraftfullt oxiderande. Vid rätt 

hantering är ozon en väl användbar gas som har tre bra egenskaper: den är lukt- och 

fettreducerande och den eliminerar bakteriespridning. Ozonrening är en av de effektivaste 

metoderna för att minska lukt. Som visas i figur 1, finns syre redan i omgivningen, och med 

hjälp av el kan syret (i form av syrgas (O2)) separeras och bilda syreatomer (O). När 

syreatomerna slås ihop med syrgasen bildas ozon (O3).  Med hjälp av el genereras ozon från 

luftens syre och tillförs i imkanalen där ozon bryter ned fett i hela kanalen och oxiderar 

matlukten. Det som blir kvar är koldioxid, vatten, syrgas och stoft som transporteras bort 

med frånluften. Figur 2 visar ett exempel på hur ozon tillförs till ventilationen. Då inga 

kemikalier används vid ozonrening kan ett värmeåtervinningsaggregat utnyttja värmen som 

kommer från frånluften genom ett katalytiskt filter som omvandlar ozon till syre. Ozon är en 

oxiderande gas, därför monteras en sensor med larm som stänger av generatorn om 

ozonhalten blir för hög.(O3-technology, 2011a, b) 

En undersökning av ozonbehandling av frånluft ifrån ett restaurangkök med 

värmeåtervinning i Stockholm har gjorts med provtagningar och kemiska analyser. 

Kombinationen från- och tilluftssystem med värmeväxlare (FTX-aggregat) och 

ozongenerator ledde till minskad kostnad vid rensning av frånluften från fett, samt bättre 

skydd för FTX-aggregatet. (Woollett & Ekberg, 2013)   

 

Figur 1: Hur ozonbildning sker via generator. (Pourkaveh, 2015) 
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Figur 2: Ozontillförsel i ventilation. (O3-technology, 2011 b) 

4.1.2.2. UV-teknik 

Inuti fläkten som renar luften finns inbyggda ultraviolett (UV) - lampor som skapar 

fotoljusoxidation av fett och lukt när belysningen är på.  UV-ljuset ger en extra syreatom till 

syret och bildar ozon. Fett oxideras i luften när proteinkedjorna bryts av ozonet som UV-

ljuset producerar.  Det som blir kvar i kanalen blir vatten, koldioxid och stoft som försvinner 

som damm i frånluften. Figur 3 visar ett exempel på UV-rening i ventilation för en sportbar, 

det är samma teknik som RO-Gruppen använde i Max Hamburgare projektet i Norge. För 

bästa effekt måste frånluften reagera med ozon i minst två sekunder. Med UV-tekniken finns 

det möjlighet att återanvända energin via en värmeväxlare. Placeringen av luftrengöraren bör 

vara så nära spisutrustningen som möjligt för att vid ett tidigt skede reducera fettet i 

kanalerna och därmed minska brandrisken. UV-ljus är skadligt för ögonen, därför måste 

ljuset skyddas av ett filter. Det bildas mycket fett nära fläkten där lysrören befinner sig, dessa 

måste rengöras varje vecka för att behålla sin effekt.(Acticon, 2015; Tovenco, 2015a) 
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Figur 3: Köket i en sportbar, där frånluften släpps ut i fasaden. (Tovenco, 2015 b) 

4.1.3 Isbildning i avvattningssystem  

Isbildning i avvattningssystem är ett stort problem för säkerheten då fall av istappar från tak 

kan leda till personskador samt frostskador på avvattningssystemet som kan skada 

byggnaden. I princip kan detta lösas med värmeledning i avvattningssystemet eller att man 

drar systemet med inåtgående dagvattenledningar i byggnaden. 

4.1.3.1. Varma och kalla tak 

Takkonstruktioner kan delas in i olika varianter, exempelvis beroende på hur värme från 

byggnaden påverkar takytan. Begreppet varma tak är när värmeflöde från en byggnad 

strömmar upp genom yttertakets yta. Varma tak är vanligtvis stora kompakta tak där 

utrymmet mellan isolering och yttertak inte kan ventileras ordentligt. När snö landar på taket 

smälter den tidvis bort och den smälta snön rinner ner till de kalla områdena på taket vid 

hängränna och stuprör. Vid takets kalla områden finns det stor risk att vattnet åter fryser till 

is, vilket leder till att det kan uppstå istappsbildning och stopp i avvattningssystemet, se figur 

4. Istappsbildningen kan medföra att vassa istappar lätt lossnar från taket, vilket kan leda till 

allvarliga skador om någon människa träffas av en nedfallande istapp. Stopp i 

avvattningssystemet leder också till stora ekonomiska kostnader när frostsprängning 

uppkommer i stuprör, hängrännor och hela fastigheten. Därför bör varma tak tillföra värme i 

stuprör och hängrännor genom värmeledning. (STG, 2015 a) 
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Figur 4: Dämning av smältvatten på varmt tak. (Fuktsäkra byggnader, 2015 a) 

 

En annan takvariant är kalla tak och avser bra isolerade och ventilerade tak, där det inte finns 

något värmeläckage ut genom taket. Det finns vanligtvis ett vindsutrymme under som 

ventileras med luft utifrån. (STG, 2015 a) 

Principen lyder att vid varma tak bör vattnet avledas med invändigt avlopp och vid kalla tak 

kan vattnet avledas med utvändigt avlopp. Invändiga avlopp leder vattnet från taket via 

ränndalar till takbrunnar vidare till dagvattenavloppet. Säkerhet för att takbrunnar inte täpps 

igen är att taken kan förses med bräddavlopp som varningar vid en uppdämning. (Fuktsäkra 

byggnader, 2015 b) 

4.1.3.2. Platta tak 

Förutom varma och kalla tak, är platta tak också en faktor som ska beaktas gällande 

värmeledning, figur 5 visar installation av ett platt tak. Fuktskador uppstår i större 

utsträckning vid små taklutningar vid felmontering. En av anledningarna till fuktskador är 

takbrunnar som täppts igen och bildar stora vattenpölar. När takbrunnarna täpps igen och 

vattenpölarna fryser kan papptaket spricka, då kan röta och mögel bildas i byggnaden. 

(Anticimex, 2015) 
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Figur 5: Montering av platt tak. (Fogelberg, 2015) 

 

Med platta och inåtlutande tak kan dagvattenledningar dras inne i huset som då inte riskerar 

att frysa sönder och orsaka fasadskador på byggnaden. På så sätt undviks också 

istappsbildning som gör att istappar kan falla ner på förbipasserande personer. En risk som 

uppkommer med inåtgående avvattningssystem är fuktskador i byggnaden. Det ställer istället 

högre krav på den mänskliga faktorn, gällande kontroller. (Husbyggaren, 2007) 

4.1.3.3. Värmeledning i avvattningssystem 

Värmeledning i hängränna och stuprör ger en smältningsprocess av istappar, se figur 6. Det 

finns system med värmekablar där automatisk styrning aktiveras vid en viss temperatur. 

Anläggningar har olika förutsättningar som tåligare isolering, struktur, ventilation och även 

olika klimat beroende på geografiskt läge; vilket gör att installationen av värmeledning ser 

olika ut. Avancerade styrningssystem har bra energieffektivitet som tar hänsyn till 

temperatur och fukt efter anläggningens förutsättningar. Ett exempel på ett styrningssystem 

är den självreglerande värmekabeln T-18. Den limmas på hängrännan tills den når första 

stupröret där det görs en förgrening så att en av kablarna går ner i stupröret och den andra 

fortsätter till nästa stuprör och förgrenar sig igen och så vidare. Kopplat till värmekabel finns 

en digital termostat som väljer mellan olika driftlägen. För att kontrollera uppvärmningen 

och minska driftkostnaderna kopplas en fuktgivare på kabeln i hängrännan där risken är 

störst för att snö och vatten ansamlas. Fuktgivare aktiverar systemet med värmeledning när 

det överstiger ett specifikt värde. (STG, 2015 b) 
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Figur 6: Värmekablar i Hängränna. (Fosieelservice, 2011) 

 

Avancerande styrsystem ger mellan 50-90% bättre energibesparing jämfört med max-

/mintermotstatstyrning som är normalt vid små anläggningar. Max-

/mintermostatstyrningen fungerar så att maxvärdet på anläggningen fås när frysrisken 

uppstår och minvärdet när det är så kallt ute att det inte längre finns risk för nederbörd och 

snöfall. (Ebeco, 2015) 

4.1.4 Glaspartiets funktion 

Glaspartier med stora fönster, dörrar och vägg ytor blir allt vanligare i dagens byggnationer, 

figur 7 visar ett exempel på en vägg där glaspartierna kommer att monteras. Många 

värdefulla egenskaper som: ljusinsläpp, bullerskydd, utsikt, arkitektoniskt och estetiskt 

funktioner tillkommer med glaspartier. Flexibiliteten med bra isolering samt olika typer av 

fasta eller öppningsbara partier ger bra möjligheter för väggar helt i glas. Funktionskrav på 

partierna avgör på bästa sätt beskrivning av en glaskonstruktion. Exempel på några 

funktionskrav är: värmeisolering, där lågt värmegenomgångskoefficient värde (U-värde) 

innebär god isolering; ljustransmission, hög ljustransmission innebär mycket ljus in i 

rummet; solskyddsfaktor, lågt g-värde innebär en låg andel solenergi in i rummet; 

brandskydd, klassificering av materialets tålighet i en brand under en specifik tid.(Broomé, 

2011; Carlsson, 2005)  

Glas har som grund en svag värmeisoleringsförmåga. För att klara kraven används normalt 

isolerande skikt av lågemitterande glasskivor. Krav på värmegenomgångskoefficientens 

medelvärde (Um), innebär en maximal tillåten area för glaspartier i en byggnad. Glas kan ha 

högre värmegenomgångskoefficientens U-värde än Um, och övriga byggnadsdelar kan ha 

lägre U-värde än Um. Byggnadens form och U-värde på inåtgående byggnadsdelar påverkar 

storleken av glasad konstruktion. Om U-värdet är lågt kan glaspartiet ökas med hänsyn till 

Um kravet i Sverige. En hög byggnad kan ha mindre procent andel glasparti än en låg byggnad 

då omslutningsarean ökas. (Carlsson, 2005) 
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Figur 7: Tillbyggnad av vägg under glasparti. (Fogelberg, 2015) 

 Intervjuer 

Examensarbetet omfattar också två separata intervjuer. Den första intervjun är en 

djupintervju med Jukka Taskinen Fogelberg som kom till Mälardalens Högskola i april 2015. 

Under den andra intervjun besvarade Robert Hardstedt skriftligt utifrån examensarbetets 

frågeformulär, svaren skickades på mail i maj 2015. 

Jukka Taskinen Fogelberg är platschef på byggföretaget RO-Gruppen och Robert Hardstedt 

är projektledare i samma företag. Jukka Taskinen Fogelberg har även rollen som Bas-U och 

ansvarar för att arbetsmiljöplanen uppdateras och anpassas efter byggarbetsplatsen. 

Förutom projektledare är Robert Hardstedt även Bas-P och ansvarar för att AMP upprättas 

och finns på arbetsplatsen innan bygget startar. En av Jukka Taskinen Fogelberg och Robert 

Hardsteds tidigare erfarenhet från konceptbyggnation, är en Max Hamburgare restaurang i 

tätorten Hamar i Norge som stod klart den 17 mars 2015.  

Jukka Taskinen Fogelberg och Robert Hardstedt upplevde inte att det var så stora skillnader i 

arbetsmiljön vid konceptbyggnationer mellan länderna. I stora drag tycker de att 

arbetsmiljölagarna och regelverken är ganska likvärdiga. Jukka Taskinen Fogelberg och 

Robert Hardstedt berättade att den största skillnaden som de upplevde besvärligt i 

arbetsmiljön mellan Sverige och Norge var riskanalysen som är en del av arbetsmiljöplanen. 

Sverige har 13 punkter och Norge har 16 punkter i riskanalysen. Enligt Jukka Taskinen 

Fogelberg kan en av anledningarna till att det finns punkter i den norska riskanalysen bero 

på Norges stora oljeriggar som påverkar hela byggsektorns arbetsmiljö.  

Jukka Taskinen Fogelberg upplevde att Norge hade hårdare kontroller än Sverige. En av de 

hårdare kontrollerna var gällande Norges ID-kort för bygg- och anläggningsverksamheten 
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som är ett krav för alla som befinner sig regelbundet på byggarbetsplatsen. Om någon saknar 

ID-kortet så stängs verksamheten tills alla har ID-kort. Sveriges identitetskort, ID06, är 

också ett krav men i väntan på kortet så behöver inte hela bygget stängas ner som i Norge. 

Jukka Taskinen Fogelberg tyckte även att det tog längre tid att få det norska ID-kortet 

behandlat och godkänt än ID06.  

När det kommer till byggregler anser både Jukka Taskinen Fogelberg och Robert Hardstedt 

att det är andra lagar och förordningar att förhålla sig till i Norge, där vissa byggsätt kan vara 

tillåtna i Sverige men förbjudna i Norge. Problemen inom byggnadsteknik som uppstod vid 

projektet i Norge var ländernas olika byggregler gällande maximal tillåtna glasytor ur 

energieffektivisering och utvändiga takavvattningssystem gällande isbildning. Enligt Jukka 

Taskinen Fogelberg är Norge konservativa gällande användandet av Ozon som rening i 

ventilationskanaler, där används UV-ljus istället.   
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5 RESULTAT 

I detta kapitel sammanställs arbetets litteratur- och fallstudie genom beskrivning av de 

likheter och skillnader som finns mellan Sverige och Norge. Resultatet kommer att delas in i 

tre delar, den första delen beskriver likheter och skillnader i arbetsmiljön, den andra delen 

beskriver likheter och skillnader i byggregler samt vilka metoder som används i respektive 

land för att uppfylla kraven och i den tredje delen presenteras checklistan.  

 Arbetsmiljö 

5.1.1  Lagar och Regelverk 

Strukturerna av lag och regelverk skiljer sig mellan de två studerade länderna. I Sverige är 

arbetsmiljölagen en ramlag, där detaljerna bestäms genom kollektivavtal. (Kleinman, 1984) 

Om en svensk lag eller regel strider mot en EU-förordning får den svenska lagstiftningen ge 

vika för EU-förordningen. Sverige har förordningar men i Norge anges dessa bestämmelser i 

deras lagar eller föreskrifter. Norge som har ingått i ett EU-avtal måste följa dessa regler som 

EU beslutar, men det finns inget krav på att Norge ska följa andra bestämmelser inom EU 

eftersom de står utanför EU-medlemskapet. 

5.1.2 Likheter och skillnader mellan arbetsmiljölagarna i Sverige och Norge 

I tabell 3 presenteras de kapitel i arbetsmiljölagen som är varandras motsvarighet. Tabell 4 

visar liknande kapitelinnehåll i den svenska och norska arbetsmiljölagen. I slutet av stycket 

visas en punktlista med lagkapitlen i Norges arbetsmiljölag som inte har någon motsvarighet 

i Sveriges lagkapitel i arbetsmiljölagen. Det framgår istället att Sverige har dessa 

bestämmelser i andra regelverk.  

Tabell 3: Svenska kapitel i arbetsmiljölagen som motsvarar den norska. 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015; Lovdata, 2005) 

Kapitel Sveriges arbetsmiljö Kapitel Norges arbetsmiljö 

1 Lagens ändamål och 
tillämpningsområde 

1 Inledande bestämmelser 

2 Arbetsmiljö beskaffenhet 2 Arbetsgivarens och anställdes 
skyldigheter 

5 Minderåriga  11 Arbete av barn och ungdomar 

7 Tillsyn 18 Övervakning av lag 

8 Påföljder  19 Påföljder  

9 Överklagande 17 Tvister 
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Tabell 4: Liknande kapitelinnehåll i svenska och norska arbetsmiljölagen. 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015; Lovdata, 2005) 

Sveriges arbetsmiljölag 
 

Norges arbetsmiljölag 

Kapitel 3- allmänna skyldigheter 
 

Kapitel 3- medel till arbetsmiljö, 
kapitel 4- krav på arbetsmiljö 
 

Kapitel 4- bemyndiganden 
 

Kapitel 5- om registrering, anmälan och 
produktionskrav m.m.  
  

Kapitel 6- samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare m.m. 

Kapitel 6- Säkerhet representanter,  
kapitel 7- arbetsmiljöval,  
kapitel 8- information och samråd 
 

 

Norges resterande kapitel i arbetsmiljölagen har ingen motsvarighet i Sveriges 

arbetsmiljölag. Sveriges har istället dessa likheter i andra lagar och regelverk. Nedan 

presenteras Norges kapitel med Sveriges motsvarighet i punktform.  

 Kapitel 9 kontroller i verksamheten (Lovdata, 2005), styrs i Sverige av AFS:2005:06 - 

medicinska kontroller i arbetslivet. (Arbetsmiljöverket, 2015 c) 

 Kapitel 10 om arbetstid (Lovdata, 2005), styrs i Sverige av arbetstidslagen. 

(Arbetsmiljöverket, 2015 d).  

 Kapitel 12 om rätt till ledighet (Lovdata, 2005), tar Norge upp om gravida 

arbetstagare och det har Sverige sin motsvarighet i AFS 2007:05 – gravida och 

ammande arbetstagare.(Arbetsmiljöverket, 2015e, f) 

 Kapitel 13 om diskriminering (Lovdata, 2005), styrs i Sverige av diskrimineringslagen 

och i AFS 1993:17 – kränkande särbehandling i arbetslivet.(Arbetsmiljöverket, 1993; 

Sveriges Riksdag, 2002) 

 Kapitel 14 om anställningar och kapitel 15 om uppsägning (Lovdata, 2005), styrs i 

Sverige av lagen om anställningsskydd (LAS). (Lagen nu, 2015 a)  

 Kapitel 16 om personal rättigheter vid förvärv med rättigheter vid överlåtelse av 

verksamheten till ny arbetsgivare (Lovdata, 2005). I Sverige beskrivs det i arbetsrätt 

(Lagen nu, 2015 b). 

 Kapitel 20 om slutbestämmelser (Lovdata, 2005) är unikt, vid jämförelsen mellan 

ländernas arbetsmiljölagar, finns den inte med i svenska lagar. Lagen träder i kraft 

om Norges konung fattar beslut. 

5.1.3 AMP och SHA-plan 

AMP och SHA-planerna är väldigt lika mellan länderna, det finns organisationsöversikt, 

riskanalys, beskrivning av vilka som är byggarbetsmiljösamordnare och en form av tidsplan. 

Det som skiljer de två arbetsmiljöplanerna åt är riskanalysen som i Sverige består av 13 risker 

till skillnad mot Norges som består av 16. Nedan beskrivs de tre riskerna som inte finns med i 

den svenska arbetsmiljöplanen på grund av att de övriga 13 riskerna är väldigt lika mellan 

länderna. 
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5.1.3.1. Arbete nära installationer i marken 

Vid grävning, schaktning eller sprängarbeten i marken måste först en kontroll göras för att 

säkerställa att det inte finns några ledningar i marken där grävningen ska ske. (Mittbygge, 

2014) 

Ledningar kan vara en livsfara beträffande högspänning i kablarna. Grävningspersonal och 

allmänheten bör därför aldrig röra skadade ledningar då det kan utgöra en allvarlig fara.  

Kablar läggs på ett visst djup beroende på hur hög spänning kablarna leder men avvikelser 

kan förekomma och därför är det viktigt att vara försiktig vid grävning. Innan arbetet 

påbörjas ska den som ansvarar för grävningen skaffa översikt över kablarna. Vid grävning 

nära kablar ska grävningen göras för hand samt att kablarna bör vara spänningsfria. (EON, 

2013) 

5.1.3.2. Arbete med risk för skadlig exponering av damm, gas, buller 

eller vibrationer 

Damm och gas: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som är ett nationellt 

forskningsinstitut inom arbetsmiljö och hälsa i Norge, anser att, beroende på vilket slags 

arbete som utförs, utsätts vi för olika sorters damm som kan påverka hälsan negativt. 

Byggsektorn är en av de arbetsplatser där arbetarna utsätts för mest damm. (STAMI, 2015) 

STAMI anser att damm kan vara ett begrepp för luftburna partiklar, droppar och sprayer och 

är indelade i ytterligare undergrupper beroende på om de är organiska eller oorganiska. Vilka 

hälsoeffekter dammet har beror på partikelstorlek, kemisk sammansättning och individens 

känslighet. Organiskt damm kan bestå av t.ex. sprutmålningsfärg, rökgaser, bränslegaser och 

rengöringsmedel. Det oorganiska kan bestå av stendamm, kvarts, cement asbest m.m. 

(STAMI, 2015) 

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning där faror föreligger för arbetstagaren som utsätts 

för damm och gas. Innan arbetet börjar ska arbetstagaren genomgå en läkarundersökning 

som är anpassad beroende på risk, därefter ska läkarundersökning göras regelbundet. 

(Regelhjelp No, 2015 b) 

Buller: Arbetsgivarens ansvar är att utföra en mätning av buller på arbetsplatsen som kan ge 

negativa hälsoeffekter på arbetstagaren. Aktiviteter som schaktning, pålning och spontning 

ska skyltas och det är arbetsgivarens ansvar att se till att hörselskydd används på rätt sätt. 

Det finns bullerkrav på maskiner som får användas på byggarbetsplatsen. Arbetsgivaren 

måste bedöma och dokumentera hur mycket buller de anställda utsätts för och bedöma 

vilken påverkan det har för deras säkerhet och hälsa. Lämpliga åtgärder för att minska risken 

för arbetstagarnas hälsa är: alternativa arbetssätt, arbetsutrustning som minimerar brus, 

sätta upp tekniska anordningar eller skärmar på arbetsplatsen för att minska onödigt buller; 

isolera ljudkällan, begränsa exponeringstid och intensitet samt regelbundna 

läkarundersökningar med hörselkontroll. Vilka åtgärder som måste verkställas är beroende 

av vilket arbete som utförs och ljudnivån från detta. Vid beräkning av gränsvärdet tas hänsyn 

till den dämpande effekten av hörselskydd, om gränsvärdet överstigs måste åtgärder vidtas 

omedelbart. (Regelhjelp No, 2015 c) 
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Vibrationer: Arbete som kräver bilning, skärning, slipning och borrning kan innebära stora 

hälsoproblem. Vibrationen kan belasta bland annat rygg, nervsystem, armar och händer. 

Smärta och känselbortfall på händer, vita fingrar och slitage på hela kroppen kan uppkomma 

om åtgärder inte vidtas. Arbetsgivarens ansvar är att kartlägga belastningar som kan 

uppkomma från vibrationer och vidta förebyggande åtgärder. Det kan göras genom 

användning av andra verktyg och utrustning som är lågvibrerande, minska exponeringen, 

använda vibrationsdämpande handskar eller använda förbättrad arbetsteknik där mindre 

kraft används. (Regelhjelp No, 2015 d) 

5.1.3.3. Arbete med brand och explosionsrisk  

På många byggarbetsplatser räknar personalen inte med att det kommer att utföras arbete 

där värme eller gnistor kan orsaka brand, samlingsnamnet för dessa arbetsmoment är heta 

arbeten. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma risken för brand och explosionsrisk där 

utrustningen kan medföra gnistbildning eller värmebildning. Där det finns brand- eller 

explosionsrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder som förebygger riskerna, innan heta arbeten 

utförs. Vid utförande av heta arbeten måste all brännbar material som ligger i anslutning till 

där arbetet ska förekomma tas bort eller avskärmas. Vid arbete med gasutrustning finns det 

särskilda krav. Gasflaskor ska alltid placeras på ett säkert ställe så att de inte skadas eller 

utsätts för värme. I händelse av brand eller explosion ska gasflaskorna lätt kunna föras till 

säker plats. Vid svetsning, lödning och användning av termiska utrustningar ska brännare 

vara försedd med backventil. Brännbara gasbehållare ska vara utrustade med bakslagsspärr 

och kvaliteten på gasslangar och anslutningar ska vara enligt norsk standard NS-EN 559 och 

EN-560. Brandsläckningsutrustning måste vara tillgängligt och lättåtkomligt där heta 

arbeten utförs. (Regelhjelp No, 2015 e) 
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 De byggtekniska metoderna 

5.2.1 Luftreningsmetoder i ventilation 

Varken i BBR eller TEK10 finns det några specifika krav på vilka metoder som får användas 

vid rening av ventilationskanaler. De krav i BBR som gäller ventilation i storkök är: 

”Ventilationssystem ska utformas så att erforderliga uteluftsflöden kan tillföras 

byggnaden. De ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, 

utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från 

verksamheter i byggnaden” (Boverket, 2012 c) 

Enligt kapitel 6:72, förorenad luft i BBR ska installationer för frånluft utformas så att dålig 

lukt inte ska föras tillbaka. I allmänna råden tas det upp att frånluft från stekbord och 

frityrkokare ska renas före utsläpp eller spridas på hög höjd. Tilluft som förs till byggnaden 

bör inte ha renats med ozon.  (Boverket, 2012 d) 

Av TEK10 § 11-10 om tekniska installationer, framgår det att installationer ska vara 

konstruerade så att brandrisken inte ökar. Fettfilter måste rengöras regelbundet för att 

minska risken för antändning. (Dibk, 2015 d). Paragraf 13-1 om generella ventilationskrav, 

beskriver att ventilationen ska klara av föroreningar, lukt och fukt för att säkerställa 

luftkvaliteten. Inga skadliga koncentrationer av ånga, gas eller partiklar ska kunna irritera 

eller påverka hälsan från inomhusluften. Material och produkter ska inte ge någon förorening 

till inomhusluften. (Dibk, 2015 e) 

5.2.2 Värmeledning 

Valet av värmeledning på utvändigt avvattningssystem är framtaget från RO-gruppens 

konceptbyggnation i Norge. Efter kontroll av yrkesinspektionen i Norge så gick de mot 

regelverket TEK10 § 13-17 Nedbør gällande isbildningar. Kravet på deras Max Hamburgare 

restaurang i Norge var att de skulle ha invändiga avvattningssystem eftersom byggföretaget 

monterade platta och varma tak. (Dibk, 2015 b) 

BBR har inga specifika krav om hur avvattningssystemet ska läggas, utan fokus ligger mer på 

vilket takmaterial som ska användas för att undvika isbildning samt skyddsanordningar vid 

tak säkerhet. (Boverket, 2012 a) 

5.2.3 Glasparti  

I sitt projekt i Norge hade RO-Gruppen byggt en Max Hamburgare restaurang med stora 

fönsterytor, precis som de har gjort i flera andra liknande Max Hamburgare restauranger i 

Sverige. Till fönsterytorna används fyllning. Men RO-Gruppen fick en anmärkning på 

överskridande fönsterarea på deras konceptbyggnad i Norge. Till skillnad från Sverige så 

räknas fyllningar under glaspartier i Norge som del av glaspartiet, detta gjorde att glasytan i 

förhållande till uppvärmd golvyta blev för mycket enligt TEK 10. (Fogelberg, 2015). Det Ro-
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gruppen åtgärdade var att bygga till en vägg som fönsterpartiet kunde stå på så det totala 

glaspartiet fick en mindre area, se figur 7. Nedan presenteras gällande krav. 

Enligt TEK10 får den totala arean av fönster, dörr eller glas inte överstiga mer än 20 % av 

byggnadens uppvärmda golv area. (Dibk, 2015 c)  

Samma krav gäller i Sverige enligt BBR19, kapitel 9:4, skillnaden är att i Sverige kan även ett 

annat alternativt väljas. Genom att förbättra byggnadens värmeisolering, klimatskärmens 

täthet och värmeåtervinning kan avsteg göras. Vid val av fönster där värmegenomgångs- 

koefficienten understiger 1,3 W/m2K kan mer än 20 % fönsterarea godtas. Karmyttermåtten 

ska vara inräknad vid beräkning av fönster- eller dörrarea. (Boverket, 2012 b) 

 Checklista 

En del av syftet med examensarbetet var att framställa en checklista med relevant fakta som 

ska underlätta för svenska byggföretag som vill etablera sig på den norska byggmarknaden. I 

tabell 5 och tabell 6 presenteras två checklistor med viktiga delar från examensarbetet. 

Checklistorna innehåller information från både arbetsmiljö och krav på byggregler från 

arbetets byggnadstekniska metoder som är tagna från RO-Gruppens konceptbyggnationer i 

Sverige och Norge. 
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5.3.1 Checklista arbetsmiljölagstiftningen 

Tabell 5: Checklista med beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen 

Anpassning till EU Norge behöver inte ha bestämmelser som följer EU-
förordningar och EU-direktiv, som Sverige emellertid måste 
i sin lagstiftning. Norge har ändå ingått avtal, exempelvis 
EFTA-avtalet inom EUs bestämmelser som de måste följa. 
 

Arbetsmiljölagar Kapitel 9, 10, 12, 13, 14, 16 i Norges arbetsmiljölag finns inte 
i Sveriges arbetsmiljölag, de beskrivs istället i andra lagar 
och föreskrifter: 

o Kapitel 9 kontroller i verksamheten styrs i Sverige av 
AFS:2005:06 - medicinska kontroller i arbetslivet. 

o Kapitel 10 om arbetstid styrs i Sverige av 
arbetstidslagen. 
 

o Kapitel 12 om rätt till ledighet. Norges kapitel tar 
upp om gravida arbetstagare och det har Sverige sin 
motsvarighet i AFS 2007:05 – gravida och ammande 
arbetstagare. 

o Kapitel 13 om diskriminering styrs i Sverige av 
diskrimineringslagen och i AFS 1993:17 – kränkande 
särbehandling i arbetslivet. 

o Kapitel 14 om anställningar och kapitel 15 om 
uppsägning styrs i Sverige av lagen om 
anställningsskydd (LAS). 

o Kapitel 16 om personal rättigheter vid förvärv med 
rättigheter vid överlåtelse av verksamheten till ny 
arbetsgivare. 

o Kapitel 20 om slutbestämmelser är unikt, vid 
jämförelsen mellan ländernas arbetsmiljölagar, finns 
den inte med i svenska lagar. Lagen träder i kraft om 
deras konung fattar beslut. 
 

Byggarbetsmiljösamanordnare BAS-P och BAS-U har liknande uppgifter i Norge men 
benämns KP och KU.   
 

Arbetsmiljöplan/ riskanalys Ländernas arbetsmiljöplaner är väldigt lika men 
riskanalyserna som är huvuddelen av dessa skiljer sig av att 
Norge har tre risker fler än Sverige: 

o Arbete nära installationer i marken 
o Arbete med risk för skadlig exponering av 

damm, gas, buller eller vibrationer 
o Arbete med brand- och explosionsrisk 

De övriga 13 riskerna är lika mellan länderna. 
 

Krav på identitetskort I Sverige heter identitetskortet ID06 medan i Norge heter 
den ID-kort för bygg och anläggning. I Norge är 
identitetskortskrav en del av arbetsmiljön medan i Sverige 
är det ett försäkringskrav. Om du saknar identitetskort på 
byggarbetsplatsen i Sverige får du betala vite, i Norge stängs 
verksamheten ner. 



30 

 

5.3.2 Checklista byggnadsteknik 

Tabell 6: Checklista med beskrivning av byggnadsteknik 

 BBR TEK10 
Avvattningssystem  Det finns inga specifika krav 

om hur avvattningssystemet 
ska läggas, utan fokus ligger 
mer på vilket takmaterial 
som ska användas för att 
undvika isbildning samt 
skyddsanordningar vid tak 
säkerhet. 

Krav på invändigt 
avvattningssystem, vid 
användning av varma, platta 
tak. 

Glasparti Den totala arean av fönster, 
dörr eller glas inte överstiga 
mer än 20 % av byggnadens 
uppvärmda golv area, men 
vid val av fönster där 
värmegenomgångs- 
koefficienten understiger 1,3 
W/m2K kan mer än 20 % 
fönsterarea godtas. 

Den totala arean av fönster, 
dörr eller glas inte överstiga 
mer än 20 % av byggnadens 
uppvärmda golv area. 

Luftreningsmetod i 
ventilationssystem  

Det finns inga speciella krav 
på vilka metoder som får 
användas. 

Det finns inga speciella krav 
på vilka metoder som får 
användas. 

  



31 

 

6 DISKUSSION  

Examensarbetet baseras på de lagar och regelverk som gäller i Sverige och Norge. En 

jämförelse har gjorts mellan ländernas arbetsmiljö samt två skillnader i byggnadstekniska 

metoder och en likhet i byggnadsteknisk metod beskrivs. Delarna i examensarbetet är riktade 

mot konceptbyggnation. Det har varit svårt att hitta forskningsrapporter inom arbetsmiljö 

som är riktade mot bygg- och anläggningsverksamheten. Det fanns en hel del rapporter 

riktade mot arbetsmiljön inom vård men ingen rapport passade examensarbetets huvudsyfte. 

Några av de vetenskapliga artiklarna behandlade arbetsförhållande och hälsa hos tandläkare 

(Adas & Moimaz, 2014) och omfattningen av omvårdnadsarbetet (Sardinheiro & Joaguim, 

2014). 

 Statistik 

Statistik visar antal dödsolyckor och arbetssjukdomar som uppkommit av t ex. buller, 

vibrationer, belastning eller intag av kemiska ämnen. Antalet arbetssjukdomar och 

dödsolyckor per 100 000 arbetare har ökat både i Norge och Sverige. Norge har högre antal 

dödsfall och arbetssjukdomar inom bygg- och anläggningsverksamheten jämfört med Sverige 

Med största sannolikhet beror det på antalet utländska arbetare i Norge. 

Enligt (Salminen, 2011) visar 31 av 72 studier från hela världen att risken för utländska 

arbetare att drabbas av arbetsskador är 2,13 gånger högre än en arbetare som är födda i 

samma land där arbetet utförs. Artikeln redogör även för utländsk arbetskraft har högre 

skadefrekvens och att det beror framförallt på att invandrande arbetstagare har sämre 

arbetsvillkor.   

Enligt (Arbeidstilsynet, 2012) är risken att en utländsk arbetstagare skadas på arbetsplatsen i 

Norge är nästan 50 % större än en norsk arbetstagare och yrkesdödsfall upp mot 30 % större 

risk för den utländska arbetstagaren. Anledningen är dels på grund av problem att förstå det 

norska språket och dels för att de vanligtvis jobbar i utsatta yrken där risken för dödsolyckor 

och arbetssjukdomar är stora. Många av de utländska arbetstagarna saknar också 

säkerhetsutbildningar och jobbar mycket övertid, vilket i sin tur ökar risken för olyckor.  

Det sker många fler olyckor i Norge än i Sverige vilket gör att behovet av fler punkter i 

riskanalysen är nödvändigt. Statistiken tyder också på att arbetsmiljön regelbundet måste 

förbättras och anpassas efter olika yrken eftersom det sker så pass många olyckor både i 

Sverige och Norge. 

 Regelverk och arbetsmiljölagar 

Sveriges medlemskap i EU avgör till stor del strukturerna på lagar och regelverk. När 

lagtexterna jämfördes konstateras det att Norge har hela 20 kapitel i arbetsmiljölagen och 



32 

 

Sverige har bara 9 kapitel. Det leder till en hel del olikheter i antalet lagar och dess innehåll, 

där Norges arbetsmiljölag är mer beskrivande än det svenska.   

Sverige har ändrat lagstiftningen i och med EU-medlemskapet, som har en betydande roll i 

relation till hur det såg ut innan. Även en del av Norges lagstiftning har anpassats efter EU-

avtalen.  

Vissa av lagtexterna har varit svåra att tolka, det kan underlätta med en juridisk utbildning 

för att förstå innehållet bättre. Ett exempel är gällande ID-kort i Norge, det står att vid 

allvarligare fall kan åtal väckas och riskera upp till tre månaders fängelse men det framgår 

inte vad allvarligare fall innebär eller vem det är som riskerar fängelse. 

Regelverken och placering av innehållet mellan ländernas arbetsmiljölagar ser olika ut. Det 

kan diskuteras om det är på grund av olika länder, personer och myndigheternas sätt att 

arbeta; eller om det blir mer begripligt där Sverige delat upp kapitlen i arbetsmiljölagen i 

andra lagar och föreskrifter. Exempelvis tar Norge upp bestämmelser om arbetstider i 

arbetsmiljölagen kapitel 10, Sverige tar upp arbetstider i arbetstidslagen istället. Norge 

beskriver mer i arbetsmiljölagarna och Sverige har bestämmelserna fördelade i andra lagar 

och föreskrifter utöver arbetsmiljölagen. I Norges arbetsmiljölag är det många kapitel som 

börjar varje stycke med arbetsgivarens skyldigheter eller går in mer i detalj om arbetstagare 

åligganden, i Sverige är det mer samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare som 

tillsammans ska uppfylla kraven för en bra arbetsmiljö.  

Tanken var att en del av examensarbetet skulle innehålla skillnader av föreskrifter i 

byggnads- och anläggningsarbeten gällande konceptbyggnation i Norge och Sverige. Efter 

jämförelse med Sveriges föreskrift AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete 

(Arbetsmiljöverket, 2014 b) och Norges byggherreforeskrift FOR-2009-08-03 (Lovdata, 

2009); konstaterades att det mesta var lika i dokumenten. Intervjuerna, se bilaga 1-2, som 

genomfördes med Jukka Taskinen Fogelberg och Robert Hardstedt belyser även de att det 

inte var några märkbara skillnader i föreskrifterna mellan länderna vid konceptbyggnation. 

En liten skillnad mellan länderna var att i Sverige ska en föranmälan skickas till 

arbetsmiljöverket när fler än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt. (Sveriges 

Byggindustrier, 2010). En annan skillnad i föreskrifterna var identitetskortkraven, om 

byggarbetsplatsen i Norge överstiger fem arbetare så ska dessa ha identitetskort (enligt SHA 

1995 § 10), men i Sverige ska alla som arbetar på arbetsplatsen ha ID06. (ID06, 2015 a). 

Norges krav på identitetskort är för övrigt högre än Sveriges. Det kan bero på att de har stor 

andel utländska arbetare och vill ha bättre kontroll över dem. Där behövs identitetskort även 

om du inte är byggnadsarbetare, vistas du på arbetsplatsen regelbundet så är det ett krav. Det 

är bra eftersom det minskar svartarbetet samt om en olycka skulle uppstå så är det lättare att 

identifiera personen. Identitetskortet är också till för att alla ska få samma villkor gällande 

arbetsmiljö, försäkring och löner för arbetet som utförs. 
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 Arbetsmiljöplan 

Norges riskanalys i SHA-planen tar upp tre viktiga arbetsmoment som inte finns med i den 

svenska riskanalysen och som kan ha en stor påverkan för hälsan, därför tycker vi att dessa 

borde införas i Sveriges riskanalys. En av skillnaderna i riskanalysen är arbete med brand- 

och explosionsrisk som i praktiken innebär heta arbeten. I Sverige är utbildning i heta 

arbeten till för att uppfylla försäkringsbolagens villkor om det skulle inträffa en olycka, men i 

Norge är det en del i arbetsmiljön. Arbete med risk för skadlig exponering av damm, gas, 

buller eller vibrationer är den andra skillnaden mellan ländernas riskanalys och bör även 

införas i Sveriges riskanalys eftersom många arbetsrelaterade sjukdomar uppstår på grund av 

dessa arbetsmoment. Arbete nära installationer i marken som är den tredje skillnaden kan 

också vara en direkt fara för hälsan, det kan gälla liv och död om grävning sker på 

högspänningskablar.  

 Identitetskort 

Det som skiljer Identitetskorten, ID06 och ID-kort åt är att i Norge är kraven strängare samt 

att det är en del av deras arbetsmiljö. Både Sverige och Norge har krav på att byggarbetarna 

ska bära legitimation, men i Norge ska även de som utför tjänster regelbundet på 

byggarbetsplatsen ha ID-kort. Norge har även hårdare krav på straff för personer som saknar 

legitimation, i Sverige får arbetsgivaren 500kr/ person i vite av uppdragsgivaren, till skillnad 

mot Norge där yrkesinspektionen stänger verksamheten. Vid allvarliga fall riskeras åtal i 

Norge.  

 Byggregler 

Skillnaderna som vi har stött på i byggreglerna är inte stora men de är betydande eftersom 

reglerna måste följas. Om reglerna inte följs i landet där arbetet utförs och yrkesinspektionen 

nekar tillvägagångssättet kan det bli stora förseningar i arbetet, vilket kostar både tid och 

pengar. 

Om RO-gruppen gör fler Max Hamburgare restauranger i Norge är det mer effektivt om de 

kan hänvisa till deras tidigare projekt vid installation av avvattningssystemet än att göra en 

ny avstegsansökan från TEK10 på nya projekt, men frågan är om detta är möjligt. För att 

uppfylla de norska kraven i TEK10 hjälpte det inte att RO-Gruppen valde fönster med bra 

värmegenomgångskoefficient. De fick bygga en liten vägg för att ställa fönsterpartierna på, 

för att uppfylla kravet på byggnadens totala fönsterarea. I dagens byggnationer är det 

modernt med stora glaspartier, de norska föreskrifterna borde därför uppdatera sina krav 

eftersom det är viktigare att ha energieffektiva fönster än att bara gå efter krav på totala 

fönsterarean.  

I både Sverige och Norge finns det krav om luftrengöring i storkök, men det finns inga krav 

på vilka metoder som får användas. Ozonreningsmetoden kan vara hälsofara om 
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utrustningen installeras eller hanteras på fel sätt. I kommande regelverks bör krav införas om 

hantering av ozon som reningsmetod i ventilationskanaler, eftersom ozonrening blir allt 

vanligare.  
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7 SLUTSATSER 

I Norge och Sverige råder det likartade förhållanden som klimat och likvärdig arbetsmiljö. 

Därför bör man bilda en gemensam arbetsmiljölag samt gemensamma byggregler för att 

underlätta etablering av företag mellan länderna. Ett gemensamt samarbete skulle även 

kunna inkludera övriga länder i Norden då resurserna i arbetskraften skulle gynnas. Vi anser 

att kunskapen om arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftning i olika länder är låg och bör 

studeras närmare.  

Trots att det är fler kontroller i riskanalysen i Norge, utsätts fler arbetare för arbetssjukdomar 

och dödsolyckor per 100 000 sysselsatta än i Sverige (år 2012-2013).  

Det konstaterades att det inte är någon skillnad mellan konceptbyggnation och övriga 

byggnationer gällande lagar och regler. Varje projekt är unikt även om det är en 

konceptbyggnad, därför måste arbetet alltid anpassas efter de lagar och regelverk som gäller i 

landet där arbetet utförs.  

Det som kan hjälpa svenska byggföretag som ska utföra arbeten i Norge är att de ska ansöka 

om ID-kort i tid eftersom de inte får börja verksamheten utan kortet. Till skillnad från 

Sverige så är ID-kortet en del av arbetsmiljön i Norge. Svenska byggföretag som vill etablera 

sig i Norge bör ta hänsyn till att den norska arbetsmiljölagen innehåller fler kapitel än den 

svenska arbetsmiljölagen. Även riskanalysen i deras SHA-plan innehåller fler punkter än i 

Sveriges AMP. 

Byggreglerna skiljer sig åt mellan Sverige och Norge vilket kan ställa till problem för 

byggföretag som vill etablera sig sinsemellan länderna. Arbetet presenterar två skillnader 

mellan BBR och TEK10, den första beskriver maximal tillåten glasyta i byggnaden och den 

andra redogör kraven på invändigt avvattningssystem. En tredje del i byggnadsteknik 

angående ventilationsrening beskrivs men där fanns det inga specifika krav på vilka metoder 

som är tillåtna i länderna.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det har varit svårt att hitta forskningsrapporter inom arbetsmiljö som är riktad mot bygg- 

och anläggningsverksamheten. Vi anser att kunskapen inom området är låg och bör studeras 

närmare. 

Arbetet presenterar skillnader i arbetsmiljölagstiftning mellan Sverige och Norge men det är 

minst lika viktigt att lära sig skillnaderna på arbetsmiljölagstiftning i andra grannländer som 

Danmark och Finland, därför att svenska företag även vill etablera sig i dessa länder. 

I arbetet presenteras tre byggnadstekniska metoder mellan länderna. En fördjupning i 

regelverken BBR och TEK10 är ett intressant ämne som kan hjälpa framtida etableringar 

mellan länderna. 

Vid fortsatt forskning kan jämförelse mellan EU-länder och icke EU-länder göras och se hur 

stor omfattning EU-direktiven och EU-förordningarna påverkar lagar och föreskrifter.  



37 

 

REFERENSER 

Acticon, 2015. UV Cyklotec. [Online]  

Available at: http://www.acticon.se/se/storkoksventilation/fett-och-luktreducering-med-uv-

ljus-och-ozon/uv-cyklotec/ 

[Accessed 09 05 2015]. 

Adas, S. & Moimaz, S., 2014. Work conditions and occupational health of dentists in Brazilian 

Public Health System / Condiciones de trabajo y salud ocupacional del cirujano-dentista en el 

Sistema Brasileño Público de Salud.. 

60(234)(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-

546X2014000100005&lng=en&tlng=en), pp. 44-52.. 

Anticimex, 2015. Platta tak känsliga för fukt. [Online]  

Available at: http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Fukt/Yttertak/Platta-tak/ 

[Accessed 11 05 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2011-2014. Antall rapporterte sykdommer etter næring for 2011-2014; 

Døde etter næring 2012; ARBEIDSSKADEDØDSFALL 2013; Arbeidsrelatert sykdom efter 

naering. [Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/ 

[Accessed 17 06 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2012. Utenlandske arbeidstakere har størst risiko for å bli skadet på jobb. 

[Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=235204 

[Accessed 21 05 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2014. Arbeidsrelatert sykdom efter naering. [Online]  

Available at: http://arsrapport.arbeidstilsynet.no/arbeidstilsynet-2013-i-tall/ 

[Accessed 17 06 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2015 a. ARBEIDSSKADEDØDSFALL 2013, s. 10. [Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=249254 

[Accessed 14 05 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2015 b. Døde etter næring 2012. [Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=234145 

[Accessed 17 06 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2015 c. Antall rapporterte sykdommer etter næring for 2011-2014. [Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=252186 

[Accessed 14 05 2015]. 

Arbeidstilsynet, 2015 d. Hvilke krav stilles til en SHA-Plan? s.9. [Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=227168 

[Accessed 09 05 2015]. 



38 

 

Arbeidstilsynet, 2015 e. Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort). [Online]  

Available at: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426/ 

[Accessed 09 05 2015]. 

Arbetsmarknadsdepartementet, 2015. SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Stockholm. [Online]  

Available at: https://lagen.nu/1977:1160 

[Accessed 16 06 2015]. 

Arbetsmiljöverket , 2015. Arbetsmiljölagen. [Online]  

Available at: http://www.av.se/lagochratt/aml/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

[Accessed 31 08 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 1993. Kränkande särbehandling i arbetslivet, s.1. [Online]  

Available at: http://www.av.se/dokument/afs/afs1993_17.pdf 

[Accessed 14 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2013. Publiceringsnivåer och tabellförklaringar, s. 47. [Online]  

Available at: http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2013_01_korr.pdf 

[Accessed 11 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2014 a. Publiceringsnivåer och tabellförklaringar, s.51. [Online]  

Available at: http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2014_01.pdf 

[Accessed 13 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2014 b. AFS 1999:03 - Byggnads- och anläggningsarbete. [Online]  

Available at: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx 

[Accessed 11 06 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2015 a. Sanktionsavgifter. [Online]  

Available at: http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/ 

[Accessed 11 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2015 b. Arbetsmiljöplan. [Online]  

Available at: http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/ 

[Accessed 07 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2015 c. AFS 2005:06 - Medicinska kontroller i arbetslivet. [Online]  

Available at: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_06.aspx 

[Accessed 11 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2015 d. Arbetstidslagen. [Online]  

Available at: http://www.av.se/lagochratt/atl/ 

[Accessed 11 05 2015]. 

Arbetsmiljöverket, 2015 e. Vilken rätt till ledighet har jag när jag har tagit ut all semester 

och all arbetstidsförkortning?. [Online]  

Available at: http://www.av.se/fragorochsvar/1084.aspx 

[Accessed 11 05 2015]. 



39 

 

Arbetsmiljöverket, 2015 f. AFS 2007:05 - Gravida och ammande arbetstagare. [Online]  

Available at: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_05.aspx 

[Accessed 17 06 2015]. 

Aulin, R. & Capone, P., 2010. The role of health and safety coordinator in Sweden and Italy 

construction industry. Building a Better World, World Congress 2010. The Lowry, Salford 

Quays, s.n. 

Boverket, 2012 a. 6:5325 Yttertak och vindsutrymmen, s. 211-212. [Online]  

Available at: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/regelsamling-for-

byggande-bbr.pdf 

[Accessed 18 05 2015]. 

Boverket, 2012 b. 9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning, s. 272-273. 

[Online]  

Available at: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/regelsamling-for-

byggande-bbr.pdf 

[Accessed 18 05 2015]. 

Boverket, 2012 c. BBR: 6:924 Ventilation, s. 228. [Online]  

Available at: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/regelsamling-for-

byggande-bbr.pdf 

[Accessed 18 05 2015]. 

Boverket, 2012 d. BBR: 6:72 Förorenad luft; 6:922 Egenskaper hos luft som tillförs rum. 

[Online]  

Available at: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/regelsamling-for-

byggande-bbr.pdf 

[Accessed 18 05 2015]. 

Boverket, 2015 a. Regelhierarki – från lag till allmänt råd. [Online]  

Available at: http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/regelhierarki/ 

[Accessed 11 05 2015]. 

Boverket, 2015 b. Om Boverket. [Online]  

Available at: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/ 

[Accessed 18 05 2015]. 

Boverket, 2015 c. BBR – Boverkets byggregler. [Online]  

Available at: http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-

20116/ 

[Accessed 18 05 2015]. 



40 

 

Broomé, E., 2011. Släpp in ljuset med ny fönstervägg!. [Online]  

Available at: http://www.viivilla.se/bygg/fonster/slapp-in-ljuset-med-ny-fonstervagg/ 

[Accessed 19 05 2015]. 

Carlsson, P.-O., 2005. Bygga med glas. [Online]  

Available at: http://www.gbf.se/sites/default/files/bygga_m_glas_uppdat_090813.pdf 

[Accessed 19 05 2015]. 

Dibk, 2015 a. Om oss. [Online]  

Available at: http://dibk.no/no/Systemside/HeaderMenu/Om-oss/ 

[Accessed 18 05 2015]. 

Dibk, 2015 b. § 13-17 Nedbør. [Online]  

Available at: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-

tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/13/17/ 

[Accessed 15 05 2015]. 

Dibk, 2015 c. § 14-2. Energieffektivitet. [Online]  

Available at: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-

tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/14/2/ 

[Accessed 15 05 2015]. 

Dibk, 2015 d. § 11-10. Tekniske installasjoner. [Online]  

Available at: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-

tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/10/ 

[Accessed 18 05 2015]. 

Dibk, 2015 e. § 13-1. Generelle krav til ventilasjon. [Online]  

Available at: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-

tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/13/1/ 

[Accessed 18 05 2015]. 

Ebeco, 2015. Styrning, s. 2. [Online]  

Available at: 

http://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/kompendium_ebeco_smarta_tak.pdf 

[Accessed 14 05 2015]. 

Ekvall, T., 2015. Växande byggmarknad i Norden. Byggvärlden, 8 maj, p. 24. 

EON, 2013. Bestämmelser för arbeten nära kablar och elanläggningar. [Online]  

Available at: https://www.eon.se/privatkund/Kundservice/Grava-nara-

ledning/Gravbestammelser/ 

[Accessed 14 05 2015]. 

EU Upplysningen, 2015. EU-lagar gäller framför svenska lagar. [Online]  

Available at: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-

svenska-lagar/ 

[Accessed 17 06 2015]. 



41 

 

Fogelberg, J. T., 2015. RO-Gruppen, Platschef [Interview] (10 05 2015). 

Fosieelservice, 2011. Brf. Slottshörnet Malmö. [Online]  

Available at: http://www.fosieelservice.se/referenser/referenser/ 

[Accessed 15 05 2015]. 

Fuktsäkra byggnader, 2015 a. Varma och kalla tak. [Online]  

Available at: http://www.fuktsakerhet.se/sv/delar/tak/allmant/form/Sidor/default.aspx 

[Accessed 15 05 2015]. 

Fuktsäkra byggnader, 2015 b. Takavvattning. [Online]  

Available at: 

http://www.fuktsakerhet.se/sv/delar/tak/allmant/avvattning/Sidor/default.aspx 

[Accessed 14 05 2015]. 

Husbyggaren, 2007. Låglutande tak åter populära, s. 6. [Online]  

Available at: http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/2007_3_01.pdf 

[Accessed 14 05 2015]. 

ID06, 2015 a. Allmänna bestämmelser. [Online]  

Available at: http://www.id06.se/allmanna_bestammelser 

[Accessed 27 05 2015]. 

ID06, 2015 b. Beställning av ID06-kort. [Online]  

Available at: http://id06.se/bestall_kort 

[Accessed 09 05 2015]. 

Kleinman, G. D., 1984. Occupational Health and Safety: The Swedish Model. Journal of 

Occupational Medicine, 26(12), pp. 901-5. 

Lagen nu, 2015 a. Lag (1982:80) om anställningsskydd. [Online]  

Available at: https://lagen.nu/1982:80 

[Accessed 14 05 2015]. 

Lagen nu, 2015 b. Arbetsrätt. [Online]  

Available at: https://lagen.nu/begrepp/Arbetsr%C3%A4tt 

[Accessed 14 05 2015]. 

Lovdata, 2005. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

[Online]  

Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/ 

[Accessed 16 06 2015]. 

Lovdata, 2009. Byggherreforeskrift. [Online]  

Available at: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028 

[Accessed 11 06 2015]. 



42 

 

Mittbygge, 2014. Kolla om det finns ledningar i marken. [Online]  

Available at: http://www.mittbygge.se/Ide-och-planering/Valja-tomt/Ledningar-i-marken/ 

[Accessed 14 05 2015]. 

O3-technology, 2011 a. Fettfria imkanaler. [Online]  

Available at: http://www.o3-

technology.com/images/files/images/o3_ozon%20i%20restauranger.pdf 

[Accessed 09 05 2015]. 

O3-technology, 2011 b. Luftbehandling i storkök. [Online]  

Available at: http://www.o3-technology.com/applikationer/luftbehandling-i-storkoek 

[Accessed 09 05 2015]. 

Otten, M., 1991. Changing the workplace to fit human needs: The Norwegian Work 

Environment Act. Economic And Industrial Democracy, 12(4), pp. 487-500. 

Paroc, 2015. Byggeregler TEK 10. [Online]  

Available at: http://www.paroc.no/knowhow/byggeforskrifter/byggeregler-tek10 

[Accessed 11 05 2015]. 

Pourkaveh, R., 2015. Hur ozonbildning sker via generator. [Art] (Mälardalens högskola). 

Regelhjelp No, 2015 a. Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort). [Online]  

Available at: http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-

sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Byggebransjen---arbeidsmiljo/Identitetskort-i-bygge--og-

anleggsplasser-ID-kort---bygg/?bransjeid=796 

[Accessed 17 06 2015]. 

Regelhjelp No, 2015 b. Helseundersøkelse ved eksponering for gass eller støv. [Online]  

Available at: http://www.regelhjelp.no/Etatenes-

sider/Arbeidstilsynet/Emner/Helseundersokelse-ved-eksponering-for-gass-eller-stov/ 

[Accessed 11 05 2015]. 

Regelhjelp No, 2015 c. Støy i arbeidsmiljøet. [Online]  

Available at: http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-

sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Byggebransjen---arbeidsmiljo/Stoy-i-arbeidsmiljoet---

bygg/?bransjeid=796 

[Accessed 09 05 2015]. 

Regelhjelp No, 2015 d. Forebyggende tiltak mot vibrasjonsskader. [Online]  

Available at: http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-

sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Byggebransjen---arbeidsmiljo/Forebyggende-tiltak-mot-

vibrasjoner---bygg/?bransjeid=796 

[Accessed 11 05 2015]. 

Regelhjelp No, 2015 e. Brann- og eksplosjonsfare på arbeidsplassen. [Online]  

Available at: http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-

sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Byggebransjen---arbeidsmiljo/Brann--og-eksplosjonsfare-



43 

 

pa-arbeidsplassen---risikovurdering---bygg/?bransjeid=796 

[Accessed 09 05 2015]. 

RO-Gruppen, 2015 a. Konceptbyggnation. [Online]  

Available at: http://www.ro-gruppen.se/byggtjanster/konceptbyggnation/ 

[Accessed 27 04 2015]. 

RO-Gruppen, 2015 b. RO-Gruppen i siffror. [Online]  

Available at: http://www.ro-gruppen.se/om-ro-gruppen/ro-gruppen-i-siffror/ 

[Accessed 17 06 2015]. 

Salminen, S., 2011. Are Immigrants at Increased Risk of Occupational Injury? A Literature 

review. The Ergonomics Open Journal, Issue 4, pp. 125-130. 

Sardinheiro, M. & Joaguim, J., 2014. Study of adaptation and validation of the Practice 

environment scale of the nursing work index for the portuguese reality / Estudo de adaptação 

e validação da Escala Ambiente de Trabalho da Prática de Enfermagem para a realidade 

portuguesa / Estudio de ad. 

48(4)(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342014000400691&lng=en&tlng=en .), pp. 691-698. 

STAMI, 2015. Partikler – røyk, gass, støv. [Online]  

Available at: https://stami.no/tema/inneklima/ 

[Accessed 11 05 2015]. 

STG, 2015 a. Indelning av tak, sida 3. [Online]  

Available at: 

http://www.takgarantier.se/media/01_Takteknik_Materialkunskap_och_Myndighetskrav.p

df 

[Accessed 08 05 2015]. 

STG, 2015 b. Byggnadsfysikaliska belastningar på tak, s. 4-5. [Online]  

Available at: 

http://www.takgarantier.se/media/01_Takteknik_Materialkunskap_och_Myndighetskrav.p

df 

[Accessed 14 05 2015]. 

Sweco, 2015. SHA-rådgiving - KP og KU. [Online]  

Available at: http://www.sweco.no/no/norway/Tjenester/Prosjektledelse/SHA-radgiving-/ 

[Accessed 18 05 2015]. 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2015 a. Byggherren. [Online]  

Available at: http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=80 

[Accessed 07 05 2015]. 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2015 b. Byggarbetsmiljösamordnare. [Online]  

Available at: http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=162 

[Accessed 07 05 2015]. 



44 

 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2015 c. Risker som tas upp. [Online]  

Available at: http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=90 

[Accessed 12 06 2015]. 

Sveriges Byggindustrier, 2010. Arbetsmiljöregler: [lagar, förordningar, föreskrifter, 

allmänna råd]. Göteborg: Sveriges Byggindustrier. 

Sveriges Byggindustrier, 2015. Bakgrund och metod, s. 4. [Online]  

Available at: 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Medarb/Arbetsmiljo/Arbetsskador_

inom_byggindustrin_2013.pdf 

[Accessed 11 05 2015]. 

Sveriges Riksdag, 2002. Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. [Online]  

Available at: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2002293-om-forbud-mot-d_sfs-2002-293/ 

[Accessed 14 05 2015]. 

Tovenco, 2015 a. UV-rening för Storköksventilation. [Online]  

Available at: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CD0Q

FjAC&url=http%3A%2F%2Ftovenco.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FUV-

rening-f%25C3%25B6r-

stork%25C3%25B6ksventilation.pdf&ei=9qxMVZHBIOHNygOpnICoBw&usg=AFQjCNHLR7

q70mz4FqB0yT 

[Accessed 09 05 2015]. 

Tovenco, 2015 b. Exempel på installationer. [Online]  

Available at: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFIQF

jAI&url=http%3A%2F%2Ftovenco.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FUV-

rening-

%25C3%25B6versikt.pdf&ei=aiNPVfiJKsHnygPiioAo&usg=AFQjCNEoJUS7DjyeIjHR9TDm

w38g3G4gzA&bvm=bv.928851 

[Accessed 15 05 2015]. 

UB, 2015. Ub, Uib. [Online]  

Available at: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm 

[Accessed 17 05 2015]. 

Woollett, J. & Ekberg, L., 2013. Ozone treatment of extract air from a restaurant kitchen 

with heat. Prag, Proceedings CLIMA 2013 – 11th REHVA World Congress. 





46 

 

BILAGA 1: INTERVJU MED JUKKA TASKINEN FOGELBERG 

Intervju frågor och svar: 

1. Vad är dina arbetsuppgifter?  

Svar: Platschef  

2. Kan du berätta om dina erfarenheter från konceptbyggnationer i Norge?   

Svar: De har hårdare lagar och regler inom arbetsmiljöarbeten och andra föreskrifter i 
Norge.   

3. Vad har varit mest besvärligt för dig gällande skillnader i arbetsmiljön mellan Sverige 
och Norge?  

Svar: Framtagning och dokumentations hantering av identitetskort samt riskanalyser 
har varit det som tagit mest tid och energi för att sammanställa till Norges 
bestämmelser.  

4. Fanns det några oväntade arbetsmiljölagar som ni stött på men inte tänkt på tidigare?  

Svar: Nej men de har fler punkter i riskanalysen och arbetsmiljöplanerna är olika. 
Deras föreskrift, Tek10, om energieffektivisering ställde till problem vid upprättandet 
av glaspartier och avvattningssystemet.   

5. Vilka arbetsmiljöfrågor kommer man i kontakt med vid en konceptbyggnation?  

Svar: Det är inga direkta skillnader mellan konceptbyggnationer och övriga liknande 
byggnationer.  

6. Vad kan man göra för att förenkla er fortsatta etablering i Norge om man tänker på 
arbetsmiljö arbetet?  

Svar: Vi har arbetat igenom alla dessa dokument och sammanställt dessa efter vår 
verksamhet och kan dra nytta av det till kommande projekt.  

7. Finns det någon anledning till att arbetsmiljölagarna skiljer sig mellan länderna? 

Svar: Är inga stora skillnader med lagarna i arbetet men en del olikheter i 
dokumentationer.  

8. Vilken av länderna tycker du har högst krav på arbetsmiljön och varför?  

Svar: Norge, då de har hårdare kontroll och tillsyn.  
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BILAGA 2: INTERVJU MED ROBERT HARDSTEDT 

Intervju frågor och svar: 

1. Vad är dina arbetsuppgifter?  

Svar: Projekt- och projekteringsledare.  

2. Kan du berätta om dina erfarenheter från konceptbyggnationer i Norge?   

Svar: Det är andra lagar och förordningar att förhålla sig till. Vedertagna byggsätt i 
Sverige kan vara förbjudna i Norge.  

3. Vad har varit mest besvärligt för dig gällande skillnader i arbetsmiljön mellan Sverige 
och Norge?  

Svar: Att utforma riskanalyser och arbetsmiljöplaner mm på norska i enlighet med 
norska bestämmelser.  

4. Fanns det några oväntade arbetsmiljölagar som ni stött på men inte tänkt på tidigare?  

Svar: Inte lagar men dem har lite fler punkter i riskanalysen samt lite mer omfattande 
dokumentation.  

5. Vilka arbetsmiljöfrågor kommer man i kontakt med vid en konceptbyggnation?  

Svar: Det är inga direkta skillnader mellan konceptbyggnationer och övriga liknande 
byggnationer.  

6. Vad kan man göra för att förenkla er fortsatta etablering i Norge om man tänker på 
arbetsmiljö arbetet?  

Svar: Nu har vi arbetat igenom alla dessa dokument efter vår verksamhet och kan dra 
nytta av detta till kommande projekt.  

7. Finns det någon anledning till att arbetsmiljölagarna skiljer sig mellan länderna? 

Svar: Vet inte varför det skiljer, är inga jättestora skillnader.  

8. Vilken av länderna tycker du har högst krav på arbetsmiljön och varför?  

Svar: Är ganska likvärdigt mellan länderna för den här typen av produktioner. 
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BILAGA 3: AVSTEGSANSÖKAN 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


