
Er hverdagen trygg nok? 
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Oppsummering

– Er hverdagen trygg nok?

– Nei
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Tema

– Kort om status i anleggsbransjen når det gjelder ulykker 
– Sikring av grøft
– Krav til forsvarlige arbeidstidsordninger
– Krav om knusesikkert glass på alle anleggsmaskiner?
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Kort om status i anleggsbransjen når det gjelder 
ulykker
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Skader i næringen Bygge- og anleggsvirksomhet
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Kilde: SSB
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Arbeidsskadedødsfall i næringen 
Bygge- og anleggsvirksomhet
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Arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsprosjekt

28.01.2020
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Dødsulykker Bygge- og anleggsvirksomhet 2019

28.01.2020

Trafikkulykke. Et vogntog var på tur for å ta fergen. Lasten på vogntoget var en gravemaskin, samt en 
vals. Vogntoget kjørte gjennom rekkverket og ut i sjøen.

Gravemaskinen skulle lastes opp på en tilhenger da den veltet. Forulykkede falt ut av førerhytta og kom 
i klem mellom gravemaskinen og tilhengeren.
I forbindelse med anleggsarbeidene har en hjullaster/ tippmaskin havnet utfor tippen og ned i vannet.

Hjelpemannen ble klemt under beltet på pelemaskin. Ulykken inntraff da sjåføren var ferdig med å slå 
ned en pele og skulle flytte maskinen for å hente en ny pele.

Fall fra arbeidsplattform ifbm fasadearbeid (rehabilitering).
Trafikkulykke. Bilen med den omkomne har kommet over i motsatt kjørebane og kollidert med et 
møtende vogntog.
Arbeidet med rørlegging i en grøft da grøfteveggen gled ut, og den forulykkede ble begravd i massene.

Det pågikk vedlikeholdsarbeid langs toglinja. Godstog kolliderte med en gravemaskin.

Person kom i klem mellom traktor og strømaskin. Man antar at den omkomne skulle fylle hydraulikkolje 
på traktoren.



Analyse av dødsulykker i bygg og anlegg 2011-2017

• 69 dødsulykker
• 72 omkomne
• Mål å identifisere;

• Ulykkestyper
• Barrieresvikt
• Handlinger

28.01.2020
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Sikkerhet ved gravearbeid
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Regelverk gravearbeid
– Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 21
– Noen sentrale punkt:

– Før graving av grøft eller sjakt dypere enn 2,0 m, skal det foreligge planer.
– For grøfter som er grunnere enn 2,0 m, kan det brukes vertikale vegger uten 

avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre 
uavstivede grøfter og sjakter skal sidene gis en forsvarlig helling.

– Grøfter og sjakter med loddrette sider og som er dypere enn 2,0 m, skal avstives, 
eller en skal sørge for annen form for personsikring.

– Ved graving av grøfter dypere enn 3,0 m skal avstivningen dimensjoneres av faglig 
kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel.

– Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasing.
– Massene skal ikke legges nærmere sjakt- eller grøftekant enn at det er 1,0 m fri 

avstand mellom massens fyllingsfot og kanten.
– I grøft dypere enn 1,0 m skal det alltid være en eller flere rømningsveier.
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Analyse av ulykker ved gravearbeid
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– 108 ulykker, 8 omkomne
– 5 % av meldte ulykker, 20 % av dødsfallene



28.01.2020

Ulykkestype Truffet av: Antall 
ulykker

Truffet av 
rullende, glidende 
gjenstand og/eller 
begravd av 
masser

- Stein eller andre masser fra grøftesider/-kanter
- Kabeltrommel, forskalingsmateriell/løsmasser, stålbjelke eller plastrør
- Steinblokk i steinbrudd

20*
5
1*

Truffet av kjøretøy 
i bevegelse

- Gravemaskinskuff/-grabb mens gravemaskin/-arm var i bevegelse
- Andre deler av gravemaskinen da den svingte eller rygget
- Kroppsdel klemt under gravemaskinbelte

11
6**
5

Truffet av 
fallende, mistet 
eller ødelagt 
gjenstand

- Gravemaskinskuffe som løsnet under gravearbeid eller veltet/falt ned 
under påkobling av skuffe

- Stein ved lasting/lossing av stein på/av lasteplan og ved planering av 
grøft/skråning

- Sperring/veielement som veltet/falt ned 
- Motvektslodd på gravemaskin

10*

3

3
1*

* = én dødsulykke



Hyppige årsaksforhold

– Risikofylt arbeidspraksis 
Eks.: Bratte grøftesider 

– Manglende barrierer
Eks.: Ingen grøftekasser, arbeidstaker oppholder seg i gravemaskinens faresone

– Manglende planlegging og risikovurdering
Eks.: Manglende bruk av geoteknisk kompetanse, ikke tatt høyde for endringer i værforhold, ikke tatt 
høyde for forskjell på uberørte masser og masser det allerede er gravd i.

– Avvikssituasjoner og uforutsette forhold
Eks. Lekkasje, avdekking av ukjente gjenstander (kum)

28.01.2020



Krav til forsvarlige 
arbeidstidsordninger
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- «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta 
sikkerhetshensyn», jf. § 10-2 første ledd 

- Gjelder enhver arbeidstidsordning, uavhengig av avtale-/samtykkegrunnlag
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Kravet til forsvarlige arbeidstidsordninger
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Tror de er Northug og møter veggen 
Oppsiktsvekkende mange birkebeinere 
overvurderer sin egen kapasitet, sier 
Birkebeinerrennets sanitetsansvarlig, Tore 
Simonsen. 

DN Ola Jordheim Halvorsen 14.03.2011

17

https://www.youtube.com/watch?v=UeB7l_O8T6o


Konsekvenser av belastende arbeidstidsordninger 

Risikoen for innsovningsvansker og for lite søvn er fordoblet ved arbeid over 55 timer/uke 
versus 35-40 timer per uke, og øker ved gjentatte lange skift.

Arbeidstid over åtte timer gir en økt risiko for ulykker på rundt 50 %, og over 12 timer på 
rundt 100 %, med en kumulativ effekt utover i arbeidstiden.

18

.



Risiko for skader og ulykker

28.01.2020



Mulige helseeffekter ved belastende arbeidstidsordninger 

– Psykiske plager

– Hjerte- og karsykdom

– Diabetes

– Mage- og tarmplager

– Muskel- og skjelettplager 

– Kreft

– Fertilitet/reproduksjon
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Arbeidstilsynets praksis

28.01.2020

Maks 10-10,5 timer daglig arbeidstid.

Maks 60 timers ukentlig arbeidstid. 

Ukentlig arbeidstid mellom 55-60 timer: 
2 uker arbeid, før minimum 1 uke fri.

Ukentlig arbeidstid mellom 48-54 timer: 
4 uker arbeid, før minimum 2 uker fri.

Maksimalt 2-3 våkne nattevakter på rad, før minst 2 
normale netters søvn.

Alltid en konkret vurdering



Krav til forsvarlige byggetider

– Byggherreforskriften § 5. Generelle plikter
– Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø ved
….
c) at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Kommentar:
Byggherren skal videre sørge for at det ikke planlegges slik at helseskadelig tidspress vil oppstå under 
utførelsen, at det avsettes tilstrekkelig tid. Se kommentarene til § 8 første ledd bokstav b) om en 
beskrivelse av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres. Med helseskadelig tidspress 
menes arbeid av en slik art og et slikt omfang at det ikke kan utføres innenfor normale tidsrammer, 
og at det fører til økt fare for helseskader i form av sykdom eller ulykke.

28.01.2020



Krav til forsvarlige byggetider
– Byggherreforskriften § 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
– Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasses 

det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde
….
b) en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre 
ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

Kommentar:
Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige 
arbeidsoperasjoner og nødvendig samordning av disse. I praksis må byggherren sikre dette gjennom 
å stille krav til de utførende entreprenørene om at de i sine fremdriftsplaner skal beskrive når og 
hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, ved hvilke tidspunkter flere virksomheter vil jobbe på 
samme område, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner. Det skal også vises i 
hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes.
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Krav til forsvarlige byggetider
– Forslag til endringer i byggherreforskriften
– Forespørsel til Arbeids- og sosialdepartement om fastsettelse av forslag til 

endringer i arbeidsmiljøforskriftene sendt: 11.oktober 2019
– Foreslått endring i § 5. Generelle plikter

e) sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige 
arbeidsoperasjoner 
f) dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter bokstav e

– Arbeidstilsynet kan ikke ta stilling til om en avtalt byggetid er realistisk. 
– Men den nye bokstav f) bør medføre at grunnlaget for byggetid blir omforent 

mellom byggherre og entreprenører, og da vil kravet i bokstav e) medføre at ved 
ev. avvik fra grunnlaget må det også vurderes om arbeidet kan gjennomføres 
forsvarlig innen avtalt byggetid eller om den må justeres.
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Krav om knusesikkert glass på alle 
anleggsmaskiner? Status regelverk om dette?
– Høringsforslag sendt ut: 6. mai 2019 
– Høringsfrist: 15. september 2019
– Forespørsel til Arbeids- og sosialdepartement om fastsettelse av forslag til endringer i 

arbeidsmiljøforskriftene sendt: 29.november 2019

– Forslaget innebærer forslag til ny §27-14 i forskrift om utførelse av arbeid § 27-14:

§ 27-14. Krav til vern mot udetonert sprengstoff og nedfall av stein 
Operatørplasser på arbeidsutstyr ved bergarbeid, f.eks. ved boring, rensking, bruk av 
hydrauliske hammere, knusing og lasting, skal være utstyrt med vern som beskytter fører 
mot skade på grunn av udetonert sprengstoff eller nedfall av stein, der det foreligger fare 
for det. 

– Status: forslaget er til behandling i Arbeids- og sosialdepartement. 
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