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ETIKK, BYGG OG ANLEGG
Tre om etikk, bygg og anlegg

Tre medlemmer av Faggruppe Bygg og Anlegg (FBA) 
fikk oppgaven: Fortell om etiske dilemmaer du har 
møtt selv eller gjennom andre i arbeid innen for 

bygg- og anleggsbransjen. Vi møtte utfordrende time-
fakturering, vanskelig grensesetting, utfordringer i å 
skille seriøse leverandører fra de useriøse,  og refleksjon 
rundt vårt eget ansvar for å velge seriøst.

Morten Sæheim i Teknas Etiske råd sier i en innledende 
kommentar til intervjueren:

– Jeg vil ikke her gi meg inn i en diskusjon om hva som 
er gode løsninger. disse kan best finnes av de som lever i 
situasjonen og møter utfordringene. Tekna har medlem-
mer som er arbeidsgivere, ledere, arbeidstakere og tillits-
valgte. Hvilken rolle du har er også av betydning når du 
skal reflektere rundt etiske utfordringer.

– Noen av eksemplene peker mot utfordringer vi møter i 
et internasjonalt arbeidsliv; både ute og på hjemmebane. 
Bygg- og anleggsbransjen får mye medieoppmerksom-
het for slike forhold, men denne bransjen er ikke alene 
om denne typen dilemmaer.

Ari Soilammi sier:
– Som rådgiver selger du tid, du fakturerer timer. Ikke 
alle “dager” er like effektive. Når timelisten skal skrives 
skal tiden fordeles mellom oppdragsgiver, én eller flere, 
og firmaet du er ansatt i. Hvor mye effektivt arbeid har 
jeg egentlig klart å levere til denne dagen, av den tiden 
jeg faktisk var til stede på jobben? Må jeg saldere med 
egen fritid? Må jeg belaste arbeidsgiver med interntid?

– En rådgivers kompetanse sitter i hodet. Når du bytter 
til en ny arbeidsgiver, som kanskje er konkurrent til din 
forrige, tar du selvsagt med deg fagkunnskapen du har. 
Men hvor mye av systemer og knsepter du har vært med 
på å utvikle kan du ta med deg fra en tidligere arbeids-
giver? Er det noen grenser her, hvor går de, og hvem 
setter dem – du selv, sin nye eller gamle arbeidsgiver?

Gro Norland sier:
– Forholdet til leverandører kan noen ganger være en ut-
fordring, særlig når man ender opp med å bruke samme 
leverandør over tid. Det er jo greit å forholde seg til en 
leverandør man har gode erfaringer med. Men det kan 
samtidig lett utvikles relasjoner med for tette bånd når 
slikt samarbeid foregår over tid. Det er viktig å sikre at 
forholdet forblir profesjonelt.

– Konkurransen i byggebransjen er hard. Det blir lett 
fokus på pris, og i anbudskonkurranser vinner ofte under-
entreprenøren med laveste totalpris. Dette kan friste 
entreprenører til å prise lavt og bevisst satse på mange 
endringer og tillegg for å få en jobb. Noen leverer dårlig 
arbeid eller satser på mange endringer og tillegg for å få 
en jobb. Noen leverer dårlig arbeid eller satser på useriøs 
ddrift med brudd på arbeidstidsbestemmelser, svart ar-
beid mv. Vi må betale slik at de seriøse kan overleve, men 
hvordan sorterer vi de seriøse fra de som ikke er det?

Utviklingssjefen

Ari Soilammi er 44 år, sivilingeniør 
bygg og anlegg med utdanning fra 
universitetet i Manchester i England. 
Han har arbeidet i entreprenørfir-
maer, vært fagredaktør i Norsk byg-
gtjeneste, rådgiver og seksjonsleder 

i Multiconsult, og er nå utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers 
Forening, RIF.

Prosjektsjefen

Gro Norland er 49 år og sivilin-
geniør bygg fra NTH. Hun har lang 
erfaring som prosjektleder og er i 
dag prosjektsjef og avdelingsleder i 
Selvaag prosjekt AS.
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Terje Andersen sier:
– Sosial dumping og svart arbeid er en økende ut-
fordring i bransjen. Ikke alle leverandører er seriøse. Det 
er vanskelig å konkurrere med firmaer som ikke betaler 
sykepenger og skatt og heller ikke har lærlinger. Men 
useriøse firmaer er også avhengig av et marked for tje-
nestene de tilbyr. Til syvende og sist handler det jo om 
meg og deg. Som vi har sett nylig kan selv profilerte 
politikere gå seg vill her.

– NCC er en internasjonal virksomhet. Vi må bruke 
store ressurser på å kontrollere underleverandører. For 
at vi med våre etiske retningslinjer skal kunne stå for 
måten de arbeider på. At vi blant annet ikke er invol-
vert i barnearbeid og at våre leverandører betaler sine 
ansatte tarifflønn. Å forstå fremmede kulturer, og hva 
som foregår, er ikke alltid like enkelt. 

De fleste mennesker har dager de arbeider spesiel t krea-
tivt og effektivt, og dager da det går trått. Er gode og 
mindre gode dager like mye verdt på timelisten? 

Skal bygg- og anleggsprosjekter gjennomføres effektivt 
må relasjonene mellom representanter for byggherre, 
konsulenter og entreprenør(er) være gode. Er det mulig 
å si noe om hva som er akseptabel og ikke-akseptabel 
atferd i bestrebelsen for å utvikle gode relasjoner? 

Useriøse aktører og svart arbeid er uakseptabelt i Norge. 
Men hvor store avvik fra vår egne regler og normer kan 
vi akseptere når vi arbeider i andre land?

Fra ingeniøretikkens historie

Den første ingeniøren som erklærte seg selv som siv-
ilingeniør, var engelskmann. Han brukte betegnels-
en for å skille sitt ingeniørarbeid fra inge niørarbeid 

for militære formål

I dag er civil engineering betegnelse på ingeniørarbeid 
knyttet til design og konstrksjon, bygging og vedlikehold 
av infrastruktur som veger, bruer og tunneler, og av andre 
fysiske konstruksjoner, som dammer og bygninger.

De første ideer om behov for ingeniøretikk kom etter 
ulykker forårsaket av sammenbrudd i konstruksjoner på 
1800-tallet.

Konstruktøren

Terje Andersen er 46  år, sivilin-
geniør bygg fra sivilingeniørut-
danningen i Narvik, med lang 
erfaring fra prosjektledelse og 
prosjektadministrasjon. Han er 
i dag leder for Virtual design 
and Construction (VDC) i NCC 
Construkctin AS.
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Å være kompetent og saklig. Å kunne sitt fag var og 
er et viktig etisk pålegg til ingeniører. dette innebærer at 
man skal kjenne sine faglige begrensninger og ikke ta på 
seg ingeniøroppgaver man ikke er kompetent til å utføre. 
Dette innebærer også et krav om å holde seg oppdatert 
i sitt fag gjennom nødvendig etter- og videreutdanning 
gjennom hele yrkeskarrieren.

Ingeniører er samfunnsborgere, som også bør ta ansvar 
ut over det å praktisere ingeniørfag. De bør bruke sine 
kunnskaper i samfunnsdebatten og bidra til en positiv 
samfunnsutvikling. Ingeniøretikken stiller krav også her. 
Offentlige uttalelser skal være sannferdige og objektive.

Å være redelig. Redelighet i rollen som ingeniør inne bærer 
at man er lojal overfor sine arbeidsgivere og oppdrags-
givere, hver og en av dem. Man bør unngå å havne i inter-
essekonflikter mellom for eksempel tidligee og nåværende 
opp dragsgivere, eller tidligere og nåværende arbeidsgi-
vere.

Ingeniør og arkitekt peter 
Andreas Blix
Stifter av NIAF (senre NIF/
Tekna) i 1874

“I anledning av flere artikler 
i dagspressen i den senere tid 
forfattet av Ingeniører med nedsettende uttalelser 
om kolleger, besluttet hovedstyret at indta i Teknisk 
Ukeblad en artikkel hvori medlemmene anmodes om 
at vise kollegialitet i den offentlige diskusion.”

Vedtak i NIFs Hovedstyret 1924

Ingeniørmessig redelighet innebærer også at man bygger 
sitt omdømme som ingeniør først og fremst gjennom godt 
ngeniørarbeid og positiv og konstruktiv tilstedeværelse i ar-
beidsmiljøet man fungerer i. Det innebærer også at man ikke 
konkurrerer om ansettelser og oppdrag på en unfair måte.

Nulltoleranse overfor bestikkelser, svindel og kurrupsjon 
er en selvfølge i utøvelse av ingeniøryrket ifølge de fleste 
fremstillinger av ingeniøretikken i etiske retningslnjer for 
civil engineers.

SHA og bærekraftig utvikling er også hensyn ingeniør-
etikken pålegger utøvere av ingeniørfag å ivareta.

SHA (HMS, HSE) gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen og i omgivelsene. Som leder, planlegger og 
arbeidsledere må selvsagt ingeniører ha oppmerksomhet 
rettet mot slike forhold.

Å bidra til bærekraftig utvikling gjennom utvikling, de-
sign, konstruksjon og bygging av fysisk infrastruktur og 
bygninger som reduserer forbruk av materialer, energi og 
utslipp, er også kommet med i ingeniørers etiske retnings-
linjer som et profesjonsansvar.

Utfordringer for refleksjon:
Å ikke ta på seg arbeidsoppgaver og oppdrag man ikke 
er kompetant til å utføre kan høres ut som en selvfølge. 
Men hva med utvikling av nye løsninger som ingen har 
designet og konstruert før? Hvor går egentlig grensene 
for hva slags oppgaver man kan ta på seg?

Hva av den kunnskap og erfaring du har med deg fra en 
tidligere arbeidsgiver og/eller kunde vil du ikke kunne 
nyttiggjøre deg hos din nye arbeidgiver/kunde?

Mange vil i dag oppleve det som en selvfølge at også 
inge niører skal gi sitt birag til bærekraftig utvikling. 
Inge niørarbeid er helt avgjørende ved utforming 
av infra struktur og bygninger, og legges det ikke 
omtankte inn i utforming av slike viktige elementer i 
våre omgivel ser, vil ikke bærekraft være oppnåelig. Men 
hvordan måler vi hva som er bærekraftige løsninger, i 
kroner i CO2-utslipp eller med andre indikatorer?
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Se Teknas etiske retningslinjer
www.tekna.no/etikk

Om dette notatet

Etisk råds arbeidsnotater oppsummerer debatt under møter 
i rådet. Dette notatet er et resultat av samarbeid med Fag-
gruppen for bygg og anlegg (FBA).  

Om arbeid med anlegg og bygg og etisk 
refleksjon

Etisk refleksjon rundt det å være ingeniør i bygg- og 
anleggsfag handler om å stille utvalgte spørsmål slik 
det er illustrert i figuren nedenfor som er en tilpas-

set versjon av det etiske navigasjonshjulet til filosofene 
Kvalnes og Øverenget.

Er det jeg nå gir meg inn på lovlig? Dette er en helt 
grunnleggende premiss. Økonomi er enkelt sagt et 
spørsmål om det lønner seg. Svaret her er alltid et viktig 
grunnlag for beslutninger. Kvalnes og Øverenget knytter 
etikk til et spørsmål om rettferdighet. Spørsmålet er her 
om det vi har satt oss fore er rettferdig for alle som er 
berørt? Vet vi hvem som er berørt av den beslutningen vi 
anbefaler eller er i ferd med å iverksette?

Dessuten bør man der det er relevant reflektere rundt: 

Kan jeg innfri forventninger fra arbeids-/oppdrags-
giver? Er jeg alt sett under et kompetent til å påta 
meg oppgaven/oppdraget?

Er jeg lojal? Er jeg fair? 

Er alt jeg nå gjør akseptablet i et SHA-perspektiv? 
Bidrar det jeg nå gjør til bærekraftige løsninger? 
 

Faggruppen for bygg og anlegg (FBA)
er en faggruppe i Tekna med oppgave å utvikle og drive 
Faggruppens har som formål å ivareta medlemmenes 
faglige interesser og å være en felles arena for Tekna- 
og Nito-medlemmer med bygg- og anleggsfag som 
arbeidsfelt.

Faggruppen har et omfattende kurs- og konferanse-
program med arrangementer flere steder i landet gjen-
nom året. Arrangementene annonseres både på FBAs 
egen nettside (fba.no) og på Teknas og Nitos nettsider.

Fagruppen er åpen for medlemmer i Tekna og Nito. 
Medlemskap er gratis for disse.

Kontakt i sekretariatet er Fagsjef Tor Børre Mosland:  
tor.borre.mosland@tekna.no.

Om Tekna Etisk råd
Teknas Etiske råd er Hovedstyrets rådgivende utvalg 
for etikk. Rådet skal ifølge sitt mandat ta initiativ i, og 
synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfunnet 
forøvrig samt bidra til at medlemmene engasjerer seg. 

Etisk råd har åtte medlemmer som oppnevnes av 
Hovedstyret for tre år om gangen. Rådet ledes i 2015 
av Guri Vik.

Kontakt i sekretariatet er:
john.mikal.raaheim@tekna.no

Februar 2015
Tekna Etisk råd        FBA
Guri Vik   Tor Børre Mosland 


