
Ulykkestyper og 
barrieresvikt i bygg og 
anlegg

Stig Winge
Arbeidstilsynet og NTNU

29.11.2017



Datamateriale

• Alle ulykker i bygg og anlegg hvor Arbeidstilsynet var på tilsyn i 2015
• 176 ulykker, 184 skadde personer
• 81 av ulykkene var fallulykker
• Alvorlige ulykker



Ulykkestyper
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Fordeling av ulykkestyper pr. utvalg (%) 
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Hyppigste ulykkestyper (%) for 
alvorlige skader (n=184)



29.11.2017

Hyppigste ulykkestyper (%) for 
alvorlige skader (n=184) og 
arbeidsskadedødsfall (n=131)
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Ulykkestyper i ulike deler av næringen



Barrieresvikt
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Fare Skille farekilde og objektet Det sårbare objektet 

1.Hindre at faren oppstår 
(eliminere) 

6.Skille faren og menneske i tid/rom  8.Gjøre mennesket mer 
motstandsdyktig 

2.Endre egenskaper ved faren 7.Skille faren og menneske gjennom 
fysiske barrierer 

9.Begrense omfanget av 
skadene 

3.Redusere mengden fare   10. Stabilisere, reparere og 
rehabilitere 4.Hindre ukontrollert/uønsket 

frigjøring av faren 
5.Endre graden eller spredningen 
av faren 

 

Energi-barriere modellen (Haddon, 1973)



Sveitserostmodellen (Reason, 1997)



Definisjon av barriere:

«.. et sett av elementer (menneskelige, tekniske, organisatoriske) som i sin helhet 
påvirker, fjerner, reduserer eller endrer retningen på energien» (Kjellén og 
Albrechtsen, 2017, s. 130).



Ulykkestyper og 
barrieresvikt

29.11.2017

No. Ulykkestype N. Barrieresvikt N 

1 Fall fra tak, gulv, plattform 30 Åpning/hull i strukturer 12 

Rekkverk/fallsikringsutstyr 9 

Kollaps av gulv, tak 4 

2 Fall fra stillas 26 Svakhet ved gulv 8 

Rekkverk/fallsikringsutstyr 6 

Arbeider på utsiden av stillas eller under rekkverk 6 

Bevegelse, kollaps, velt av stillas 6 

3  Kontakt med fallende objekt 25 Arbeider i faresone 25 

Objekt utilstrekkelig festet 12 

Mistet kontroll på utstyr/objekt 6 

Løfteutstyr brøt sammen 4 

4 Kontakt med bevegelige deler på 
maskin 

21 Mistet kontroll på sag/utstyr 7 

Brukte hånd i stedet for skyvepinne 4 

Arbeider uoppmerksom og "kom borti" sagblad 4 

Tilstand på sag/arrangement 3 

5 Truffet av objekt under 
løfteoperasjon 

14 Arbeider i faresone 14 

Mistet kontroll på last 7 

Manglende rekkverk (arbeid i høyden) 5 

Mistet kontroll på kran 3 

Løfteutstyr brøt sammen 3 

6 Fall fra stige 13 Stige ikke festet/sikret 10 

7 Fall fra høyde – usikret 9 Usikret 9 

 - Tot. 138 Tot. 169 

 



Fall fra tak, gulv, plattform (n=30)

• Åpninger/hull (12)
• Kantsikring/fallsikringsutstyr (9)
• Kollaps av gulv, tak (4)



Fall fra stillas (n=26)

• Svakhet ved gulv (8)
• Kantsikring/fallsikringsutstyr (6)
• Arbeider på utsiden av stillas eller under rekkverk (6)
• Bevegelse, kollaps, velt av stillas (6)



Kontakt med fallende objekt (n=25)
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• Arbeider i faresonen (25)
• Objekt utilstrekkelig festet (12)
• Mistet kontroll på utstyr/objekt (6)



Kontakt med bevegelige deler på maskin (n=21)
• Mistet kontroll på sag/utstyr (7)
• Brukte hånd i stedet for skyvepinne (4)
• Arbeider uoppmerksom og "kom borti" sagblad (4)
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Truffet av objekt under løfteoperasjon (n=14)

• Arbeidet i faresone (14)
• Mistet kontroll på last (7)
• Kantsikring (i høyden) (5)
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Fall fra stige (13)

• Stige ikke festet/sikret (10)



Fall fra høyde – usikret (n=9)

– Ingen barriere (9)



Mulige tiltak basert på 
materialet og Haddon

29.11.2017

 Type barriere Tiltak mot fallulykker Tiltak mot fallende objekter (FO), 
sag (S), løfteoperasjoner (LO) 

Fa
re

 

1.Hindre oppbygging 
av faren  

Unngå arbeid i høyden når det er mulig. 
Gjør så mye arbeid som mulig på 
bakkenivå. Eliminere åpninger / hull. 
Eliminer kanter uten rekkverk. Unngå 
bruk av stige – bruk annet utstyr, f.eks. 
stillas, plattform, lift.  

Bruk ferdigkappede materialer (S). 
Andre metoder for transport av 
objekter enn løfting, f.eks. kjøretøy 
(LO). 

2. Endre egenskaper 
ved faren 

Sørg for at steder med fallfare ikke har 
gjenstander med skarpe kanter etc.  

Sag med modifiserte blad. Sag som 
stopper i kontakt med mennesker. 

3.Redusere 
mengden fare 

Reduser høyde, område med fallfare, 
antall arbeidere / jobber som jobber i 
høyden. 

Sag: Unngå å bære ting som kan 
komme i kontakt med blad 
(hansker, smykker, lange ermer, 
ringer, ur). 

4. Hindre 
ukontrollert/uønsket 
frigjøring av fare 

Ryddighet og overflater/sko som ikke er 
glatte for å unngå å snuble/skli. Fall-
forhindrende utstyr. Unngå 
overbelastning av stillas, plattformer 
o.l. Sikre at stillas, lemmer, gulv mm. 
ikke er råtne og tåler mye tyngde.  

Kontroller at elementene er riktig 
festet, spesielt under installasjonen 
(FO). Sørg for at strukturen tåler 
sterk vind (FO). Sikre stabiliteten til 
sag-arrangement og materialer (S). 
Sikre kontroll av lasten (LO). Tilstand 
og brukbarhet av løfteutstyr. Bruk 
styretau og signalmann (LO). 

Sikre solid forankring av 
stillaser/plattformer o.l., og at de står 
på stabil grunn. Sikre tilstanden på 
stigen/føttene og festing. Unngå glatt 
underlag for stiger. 

5. Endre graden eller 
spredningen av fare 

-  - 

Ba
rr

ie
re

 

6. Skille fare og 
menneske i tid/rom 

Sørge for at arbeidstakere ikke er 
tilstede mens stillas o.l. er under 
oppføring, endring eller demontering. 
Sørge for at arbeidstakere ikke er 
tilstede i områder og tidsrom hvor det 
er fallfare (åpninger, kanter uten 
rekkverk o.l.) 

Hold arbeidere/kroppsdeler unna 
faresone (alle). Bruk skyvepinne (S). 
Sørge for at det ikke er arbeidere i 
områder hvor det foregår flytting, 
montering og demontering av store 
objekter (FO, LO).  

7. Skille fare og 
menneske gjennom 
fysiske barrierer 

Rekkverk. Sikkerhetsnett Sikkerhetsskjerm/deksel på sag.   

O
bj

ek
t 

8. Gjøre mennesket 
mer 
motstandsdyktig 

Bruk av riktig fallsikringsutstyr og 
opplæring for å sikre at det brukes 
riktig. 
Kompetente arbeidstakere med god 
fysisk og psykisk helse, og som følger 
regler og prosedyrer. 

Hjelm (FO).  Vernebriller og 
ansiktsskjerm (S).  
Kompetente arbeidstakere med god 
fysisk og psykisk helse, og som 
følger regler og prosedyrer. 

 



Oppsummering – ulykkestyper
• Liste over hyppige (alvorlige) ulykkestyper kan brukes til 

prioritering
• MEN – sammenheng mellom alvorlighet og type ulykker
• Bør ha tilpassede strategier for å forebygge;

• Store mengder mindre alvorlige skader 
• Mer alvorlige skader 
• Dødsulykker
• ‘Storulykker’



Oppsummering –barrierer
• I mange ulykker var det ikke spesifikke sikkerhets-

barrierer i det hele tatt
• Ofte var det bare 1 barriere (som sviktet)
• Ofte en kombinasjon av svikt i fysiske barrierer og 

menneskelige handlinger
• Systematisk barrierestyring er viktig for å forebygge 

ulykker
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