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• Hva er typiske trekk for arbeidsrelaterte ulykker i 

anleggsbransjen – rapport fra arbeidstilsynet fra 2019

• Eksempel fra rettspraksis

• Kriseberedskap – Hva kan MEF bidra med i en 

krisesituasjon?

Når ulykken er ute



Arbeidstilsynets rapport fra 2019



Forekomsten av ikke-dødelige skader er litt høyere i bygge- og anleggsbransjen 

enn gjennomsnittet av alle næringer, liten nedgang de siste årene



Utviklingen av arbeidskadedødsfall i bygg og 

anleggsbransjen



• Fallulykker er den vanligste ulykkestypen

• Unge arbeidstakere er overrepresentert av mindre 
alvorlige skader

• Nesten 40 % av de omkomne hadde utenlandsk 
statsborgerskap (av disse var nesten alle fra øst 
Europa)

• Nesten 10 % av de omkomne var innleid fra 
bemanningsforetak





• Manglende kartlegging og risikovurdering av farer og 

problemer som arbeidstakerne kan utsettes for

• Manglende gjennomføring av nødvendige tiltak

• Manglende handlingsplan for å beskrive tiltak for å 

fjerne elle redusere risikoen til et akseptabelt nivå

• Mangler ved opplæring, manglende rutiner og 

instrukser og mangler ved arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet fant at det forelå mangelfullt 

HMS arbeid i forbindelse med dødsulykkene :



• Antall omkomne i bygge- og anleggsbransjen noe 

lavere de siste årene

• Innvandrere har en forekomst av arbeidsskader som er 

om lag 4 ganger så høy som norske arbeidstakere

• Sammenlignet med andre næringer har bygge- og 

anleggsbransjen grovt sett et gunstig psykososialt 

arbeidsmiljø, men utfordringer knyttet til mekaniske, 

fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

Tendenser i bransjen



• De 5 hyppigste graveulykkene er:

• Treff fra rullende, glidende gjenstander og eller 

begravd i /under masser

• Treff av kjøretøy

• Treff av fallende, mistet eller ødelagt gjenstand

• I eller på kjøretøy som har mistet kontrollen

• Elektrisitet

Særlig om gravearbeider



• Mangelfull opplæring

• Endringer i værforhold

• Risikofylt arbeidspraksis

• Manglende risikovurdering og prosedyrer /instrukser

• Avvikssituasjoner / uforutsette forhold / tidspress

Årsaksforhold ved graveulykker



• Ofte flere årsaker til at ulykker inntreffer

• Likevel flere tiltak som virksomhetene bør ha fokus på:

• Risikovurderinger – også for vedlikeholdsarbeider og 

alenearbeid

• Fysiske sikkerhetstiltak (barrierer)

• Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjoner

Fokusområder



Tippulykke



• En dumper veltet utfor en tippkant i et pukkverk og føreren døde

• Føreren var ansatt hos anleggsentreprenøren som hadde 
ansvaret for transport av stein og tømming på tipp i pukkverket

•
Leietaker- og driver av pukkverket var et gruveselskap 

• Den forulykkede var en 30 år gammel mann fra Polen – ansatt et 
halvt år før hos entreprenørselskapet

• Hadde arbeidet i korte perioder på pukkverket, men hadde da 
kjørt en annen type dumper enn den han betjente dagen han 
omkom

Tippulykke saken



• Ulykken skjedde da føreren skulle tippe lasset med 

stein fra toppen av tippen

• På det tidspunkt fantes det ingen sperreanordning 

som tippstokk på toppen for å hindre utforkjøring

• Det var heller ingen gravemaskin som gjorde tjeneste 

som tippmaskin ved å dirigere dumperførerne 

• I følge arbeidstilsynet kan tippmaskin godkjennes som 

erstatning for tippstokk



• Føreren rygget tipptrucken for langt ut på kanten (32 

meter høy etablert tipp), og maskinen steilet og skled 

utfor

• Den veltet rundt minst en gang og havnet til slutt på 

hjulene i bunnen av fyllingen

• Arbeidstakeren benyttet ikke sikkerhetsbelte og ble 

kastet ut gjennom frontruta under rundvelten og døde 

momentant



• Både gruveselskapet og anleggsentreprenøren hadde 

en HMS – plan/HMS håndbok på tidspunktet for 

ulykken og begge selskaper hadde egne reguleringer 

for bruk av dumper

• Entreprenøren hadde utarbeidet en sikker jobbanalyse 

/ risikoanalyse for etablering og bruk av fyllingstipp

•

Begge bedriftene hadde verneombud



• Retten mente likevel at anleggsentreprenøren hadde brutt 
arbeidsmiljøloven §19-1 jf. aml. § 4-1, jf. § 3-1. Retten fant 
at bedriften ikke hadde sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
hvor arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd 
var tilstrekkelig ivaretatt

• Retten la  til grunn at bedriften hadde for lite fokus på HMS i 
det praktiske arbeidet i pukkverket

• Retten la til grunn at det ble arbeidet mye på tippen uten at 
det forekom pliktig sikring som enten tippmaskin eller 
tippstokk



• Bedriften skulle i langt større grad ha kartlagt og 
identifisert særlige faremomenter på arbeidsplassen

• Tippen ville raskt ha pekt seg ut som risikosone

• Deretter burde det ha vært en formann/bas på hvert 
skift med særlig ansvar for sikkerheten generelt og 
tippen spesielt

• Retten mente den enkelte medarbeider skulle fått 
grundigere HMS opplæring

Lagmannsretten uttalte:



• Bedriften ilagt foretaksstraff / bot på kr. 600 000

• Bedriften ble også pålagt å betale 

oppreisningserstatning til avdødes foreldre på kr. 150 

000 til hver

• Samt erstatning på kr. 150 000 til hver av foreldrene 

som følge av tap av forsørger



• Ble også idømt foretaksstraff / bot på kr. 600 000

• Og idømt solidaransvar for oppreisningserstatning til 

avdødes foreldre

• Retten la vekt på at selskapet ikke bare var ansvarlig 

overfor egne arbeidstakere etter aml. § 2-1, men også 

ansvarlig som hovedvirksomhet overfor andre enn 

egne arbeidstakere etter aml. § 2-2 og ansvarlig for 

samordning av HMS tiltak

Oppdragsgiver – leietaker av grustaket



• Uttrykket «hovedbedrift» viser til en konkret 

helhetsvurdering

• Avgjørende er hvem som er nærmest til å ha ansvaret 

for samordningen av HMS arbeidet

• En må sammenligne de mulige ansvarlige opp mot 

hverandre i lys av hvem som har bredest og mest varig 

eller stabil tilknytning til den samlede aktiviteten som 

skal koordineres 

Nærmere om hovedbedrift



• Både det formelle og reelle må være på plass

• HMS arbeid – hvordan gjøre det enkelt og klart – lett å praktisere

• Holdninger på arbeidsplassen - aktivt forhold til HMS

• Skade / ulykkespotensialet i bransjen er stort – nye situasjoner 
hver dag, endrede værforhold, store maskiner

• Press på pris- press på HMS – hvordan ha tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse ute i prosjektene

• Mye bra – alle kan bli bedre ☺

Oppsummering



Kriseberedskap- hva kan MEF hjelpe til med 

ved en krisesituasjon?



• Mediene 

• Arbeidstilsyn og politi

• Advokat 

• Kontakte med pårørende 

• Ansatte rammet 

• Ansatt som har forårsaket ulykke

• Mulig interessekonflikt mellom firma og ansatt

• Firmaets interesser – sikre at formalia er i orden 

• Mulige sanksjoner mot ledelsen i firma 

• Omdømmetap

• Økonomi

• Ressurser i tid og økonomi

Mange ulike forhold kommer inn



• Regionskontoret v/ regionsjefen er førstelinje –

oppretter kontakt med bedriften

• Regionssjef varsler:  

- adm. Direktør Julie Brodtkorb

- Leder for juridisk avdeling – Thomas Kollerød

- Kommunikasjonssjef Håvard Almås

Krise i MEF bedrift



• MEFs krisetelefon tilgjengelig 24 timer i 

døgnet: Tlf: 948 20 948

• Ifs psykologvakt (tilgjengelig 24/7):

• Tlf 22 96 50 07



• Det hender ikke vårt firma

• Så utrolig godt å ha rutiner hvis det skjer OSS

HMS – som forsikring



Advokat Silje Lindvig

Arctic Entrepreneur

Gardermoen 23. januar 2020

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN.


