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Viktig for presentasjonen

● Momenter som blir drøftet er til dels mine synspunkter og til dels erfaringer fra 
undersøkelsesgruppen

● Det vil bli dratt frem erfaringer fra andre hendelser som understøtter funnene i 
granskningen

● Hard prioritering for 30 minutter

● Vurderer å ha et frokostmøte for å presentere hendelsen – mange punkter som 
andre kan lære av
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Statens vegvesen undersøker hendelser

● Byggherre har begynt å undersøke hendelser

● Første etatsundersøkelse er Bergsøysundbrua – gravemaskin i sjø

● Mange læreark lages på lokalt nivå – veldig varierende kvalitet

● Læreark ligger på http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/hms og på veven 
(mer detaljert) 

SIBA 25.11.2017

3

http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/hms


Hvorfor granske?

● Sitat fra en byggeleder til en annen før vi gransket: «Jeg vet ikke hva annet 
byggeleder skulle gjøre!»

● Vi fant mange avvik…
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Gravemaskin i sjø – september 2016
Foto: Mesta

Læring etter hendelse – tilleggsarbeider i en vedlikeholdskontrakt

● Hva har skjedd og hvor?
Det var planlagt å utbedre plastring mot sjø etter at denne 
var vasket ut etter orkan. I forbindelse med arbeidet raste 
en gravemaskin i vannet da fylling raste ut. Arbeidet var 
tatt inn som tilleggsarbeid i driftskontrakt.

● Hva ble konsekvensen?
Gravemaskinen ble totalvrak som følge av vannskader.

Ingen personer ble skadde.

● Hva var den direkte/utløsende årsak?
Sannsynlig årsak er at det ble mellomlagret plastringsstein
i fylling. Dette var en merbelastning som ikke var 
beregnet.
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Gravemaskin i sjø – september 2016

Tilleggsarbeider i en vedlikeholdskontrakt

● Det ble laget en anleggsveg langs sjøkanten 
som adkomstveg

● Det ble hentet stein fra g/s-veg ned til 
anleggsveg, som skulle legges i området 
hvor orkanen hadde vasket vekk 
plastringsstein

● Bildet viser plassering av hhv gravemaskin 
ved sjø og ved g/s-veg
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TMO som metode – ga et oversiktsbilde
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Læring – utvalgte punkter

● Tilleggsarbeider i en vedlikeholdskontrakt krever tilførsel av ressurser

● All informasjon må være tilgjengelig – UE hadde ikke all informasjon

● Enhetlig lagring av dokumentasjon (noe her og noe der…og noe på e-post)

● Byggherre må være tilstede hvor valg av metode velges

● Prissette tiltak – i dette tilfelle ble antall kubikk prissatt

● Samme forståelse – en geotekniker kontra en operatør

● Opplæring av byggherrepersonell 
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Revisjonstilnærming

● Revisjonstilnærming gir rom for at de involverte kan gi tilbakemelding på hvord
– medførte at ledelse ønsket å endre noe av ordlyden i rapporten. 

● Medførte ikke svekkelse av rapporten, men ga økt støtte fra leder til innholdet. 

● Derved en bedre forankring til tiltakene.
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Tiltakene i etterkant for vegavdelingen

● Økt fokus og forbedrede rutiner

– Endring av mal for byggemøtereferat (i M og R)– fanger opp risikooperasjoner 
fremover i tid

– Møte med ledelse hvor tema er HMS

– Koordinatorskolen for alle byggeledere (i M og R)

– Prosjektleder har faste møter med kontrollingeniører (ikke bare byggeledere)
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Opplæring i alle ledd må få fokus

● Opplæring av byggherrepersonell

– Større fokus på ansvaret som ligger i byggherreforskriften

● Opplæring av beslutningstaker for økt forståelse av byggherreansvaret

● Kanskje burde det vært krav til opplæring for beslutningstakere på linje med 
AML § 3-5.Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid

● Opplæring av politikere og administrasjon – Vedtak har konsekvenser
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Opplæring og tiltak

Det er viktig å 
gjennomføre drift 
og vedlikehold til 

rett tid

Lurer på om jeg 
har fått nok 

opplæring av min 
arbeidsgiver?
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Risikovurderingens kvalitet

● Godheten i tiltak

● Barrieretenkning
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Risikovurdering må ivareta proaktive og reaktive tiltak
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Positive funn

● Døra til gravemaskin var åpen mot land

● Ryggekamera gjør at operatør får litt tidligere varsel 
av raset
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Beredskap

● Beredskapsplan manglet

● Det var ikke tilgjengelig redningsfartøy, selv om dette var beskrevet i 
risikovurdering

● Det var ikke benyttet flytevest, selv om dette var beskrevet i risikovurderinger

– Operatør ville ikke benytte flytevest, som følge av frykt for at denne ville sette 
seg fast i takluka. 
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Utklipp fra 
Sikker 

jobbanalyse

Fra en lignende hendelse; dødsulykke i 2012 – Rungstadvannet
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Fra en lignende hendelse; dødsulykke i 2012 – Rungstadvannet

● Sjåfør hadde redningsvest som blåste seg opp ved kontakt 
med vann.

● Døren var igjen da maskinen gled ned i vannet. 
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Er en selvoppblåsende
flytevest egnet tiltak?



Nærhet til hendelsen gir økt læring

● En granskning er veldig virkningsfull – for de som er nærmest
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Bekymring

● Frykt for å blottlegge seg i en granskning?

● «VG- spøkelset»:

– Jakten på syndebukken 

– Kommentarfelt på riksmedier taler sitt

– Vi blir redde for å være mennesker som gjør feil – da dekkes ting til

● Det ble uro i prosjektet da det ble klart for de involverte at vår undersøkelse er 
underlagt offentlighetsloven – det er ikke noe som tilsier at vi ikke kan gi ut 
denne rapporten. Tilbakemelding var at det burde prosjektet visst… 
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Eneste etatsundersøkelse så langt i etaten

● Krevende å komme i gang med granskning dersom man ikke har dedikerte 
ressurser

● Krevende å granske i en travel hverdag
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Overføre læring fra byggherre til entreprenør – er det mulig?

● Det er 60 000 bedrifter som leverer tjenester til bygg og anlegg

● 38 000 er enkeltpersonsforetak (med ingen eller få ansatte)

● En kontrakt med en hovedentreprenør kan ha flere hundre UE og UUE
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Ved erfaringsoverføring: Utfordring med utskiftningshastighet 
videre ned i kjeden

Hovedentreprenør minimum 
25 prosent av bemanning

Underentreprenør

Under-underentreprenør


