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Årsrapport 2020, RUH-rapportering - Utbygging

Hovedfunn Utbygging:

● Rekordlav H1-verdi (3,5) og F-verdi (38,4)

● Flest skader blant arbeidstakere < 30 år (20-29 år)

● Utenlandske arbeidstakere står for 12 % av fraværsskadene

Tiltaksplan – felles for Utbygging og Drift og vedlikehold:

● Krav til beskyttelse av roterende deler i mobile borerigger

● Utarbeide  læringsark i fellesskap:
– Trafikkdirigering
– Skuffer som løsner fra maskin
– Vern av roterende deler i mobile borerigger

● Større oppmerksomhet rundt erfaringsoverføring på tvers

● Læring tema i byggemøter og samhandlingsmøter

28.04.2021
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Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften
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Personskader – Drift og vedlikehold og Utbygging



Status - Innmeldte 48-timers rapporter 2021 - Utbygging

Dato Fare Saksbeskrivelse Skadeklasse/
risikopotensial

06.01.2021 Fallende/flyvende gjenstand - Fallende 
gjenstand fra konstruksjon/bygning

Betongarbeider skadet finger ved senking/justering av høyde på provisorisk lysmast. K3/Alvorlig 

08.01.2021 Brann/Eksplosjonsfare, manglende 
kartlegging/fjerning av gjenstående 
sprengstoff

Maskinfører fant gammelt sprengstoff på område som det er gjort søk etter sprengstoff med 
hund, ved pel 650 til 770.

- /Kritisk

11.01.2021 Brann/Eksplosjonsfare, manglende 
kartlegging/fjerning av gjenstående 
sprengstoff (forsagere)

Under blåserensk av fjellkule tidligere søkt av sprengstoffhunder, fant vi et borehull med 
dynamittrester i. Utenfor det hundefører markerte som interessepunkt.

- /Kritisk

11.01.2021 Fallende/flyvende gjenstand - Fallende 
gjenstand fra konstruksjon/bygning

Påkjørsel av vifte i tunnel. For fullstendig beskrivelse se vedlagt RUH. - /Kritisk

12.01.2021 Brann/eksplosjonsfare - Manglende 
kartlegging/fjerning av gjenstående 
sprengstoff (forsagere)

Funn av gamle borehull ved rensk på fjell. - /Kritisk

26.01.2021 Brann/eksplosjonsfare - Funn av gjenstående 
sprengstoff

Gjenstående sprengstoff fra tidligere anlegg. - /Kritisk

27.01.2021 Fallende/flyvende gjenstand - Fallende 
gjenstand ned i grøft, byggegrop

Nedfall av stein under merking av hull som skulle lades. Bas fikk stein i hjelmen. Ansatt fikk 
vondt i øvre del av rygg. Sjekk på legevakt og så røntgen/CT på sykehus. Ikke påvist noe. 
Ansatt var på jobb dagen etterpå.

- /Kritisk

03.02.2021 Brann/eksplosjonsfare - Funn av gjenstående 
sprengstoff

Det ble funnet sprengstoff ved utlasting av salve nr 149. - /Alvorlig

03.03.2021 Konstruksjonssvikt/kollaps Fjellet ga etter der vinsjebolten var festet. - / Kritisk



Status - Innmeldte 48-timers rapporter 2021 – Drift og vedlikehold
Dato Fare Saksbeskrivelse Skadeklasse/

risikopotensial

20.01.2021 Brann/eksplosjonsfare -
Brannfare

VTS Melde ikke fra at der var en Brannalarm kun kommunikasjonsfeil mot tunnel Smestad kl. 00.17 
brannalarm utløst. 00.52 Ups og bypass bryter utløst. 01.02 VTS ringer om kommunikasjonsbrudd i 
Smestad og ber oss sjekke denne. Ankommer 01.10 og ser nødrom overfylt av røyk og utløst brannalarm 
i nødrom og batterirom. Ups brent og batterier sprengt. Både gruppebryter til ups og bypass trippa og 
har brennmerker i hovedtavle. Hadde vært greit og bli varsel om brannalarmen da den gikk så kunne vi 
kanskje ha redda Ups.

- /Kritisk 

31.01.2021 Brann/eksplosjonsfare -
Brannfare

Brann i UPS teknisk rom T2. - /Kritisk 

03.02.2021 Brann/eksplosjonsfare - Funn av 
gjenstående sprengstoff

Funn av sprengstoff i gravemasser i forbindelse med reparasjon av erosjonssikring i elveløp ved bru. - /Kritisk 

08.02.2021 Påkjørsel/kollisjon/utforkjøring/v
elt - Påkjøring/sammenstøt

VTS melding om isopor og boss som fløy i vegbane og skapte farlige situasjoner, Vegvokter stoppet 
derfor på skulder på veg, vurderte det som tryggest å ta på gulblink og bruke bil som buffer istedenfor å 
skilte. Da Vegvokter gikk ut av bil og gikk frem for å hente objekter kom det en bil som kjørte rett inn i 
lagsbil i høy fart. Han hadde ikkje fått med seg lagsbil med gulblink og kjørte rett inn i bil. Sjåfør i bil 
forklarte han ble blendet og ikkje hadde sett lagsbil.

- /Kritisk 

10.02.2021 Brann/eksplosjonsfare -
Manglende kartlegging/fjerning 
av gjenstående sprengstoff 
(forsagere)

Funn av udetonert sprengstoff ved profil 4565. - /Kritisk 

10.02.2021 Påkjørsel/kollisjon/utforkjøring/v
elt - Påkjøring/sammenstøt

Holdt på med lossing av saltskute, som har fastmontert gravemaskin med grabb som laster salt over til 
lastebil. Under lossing svinge gravemaskingrabben for lavt så den traff førerhuset på lastebil, ødelagt 
førerhuset, men ingen personskade.

- /Alvorlig



Status - Innmeldte 48-timers rapporter 2021 – Drift og vedlikehold
Dato Fare Saksbeskrivelse Skadeklasse/

risikopotensial

16.02.2021 Påkjørsel/kollisjon/utforkjøring/velt -
Påkjøring/sammenstøt

Brøytebil fra UE ble påkjørt bakfra på E6 Vingrom. Hendelsen skjedde på et sted der det er 
både midtdeler og siderekkverk. Bilen hadde en fart på ca. 35 km/t. Sjåfør av brøytebil så i 
speilet og så en lastebil som kom i stor fart bakfra. Den var da ca. 200 m bak brøytebilen. 
Sjåfør gikk ut i fra at fører av lastebilen hadde sett han på dette tidspunktet. Da han igjen 
kikket i speilet så han at lastebilen kom i like stor fart bakfra. I refleks økte da 
brøytebilsjåføren farten. Bilen bak begynte å bråbremse og blinke med lysene, men kom 
såpass tett på at en kollisjon var ikke til å unngå. Kollisjonen skjedde på stedet like før der 
midtdeler er avsluttet. Brøytebilen fikk en kraftig dytt av bilen bak og skjøt fart. Deler fra 
fronten til lastebilen havnet i vegbanen. Rekkverk på begge sider ble påkjørt. Ingen synlige, 
alvorlige skader på rekkverket.

- /Kritisk 

21.02.2021 Påkjørsel/kollisjon/utforkjøring/velt -
Påkjøring/sammenstøt

Ansatt brøyter på Dovrefjell i det svingete partiet mellom Grønbakken og rasteplassen. 
Brøytebil hadde en fart på 20-30 km/t. Sjåfør av brøytebil kjører inn i en venstresving og der 
kommer det også en personbil i mot. Personbilen ligger langt over gulstripa inn i motsatt 
kjørefelt og har høyere hastighet enn tillatt p å strekningen (80 km/t) Sjåføren av personbilen 
rekker akkurat å legge seg tilbake i kjørefeltet sitt før passering av brøytebil. Føret var fint, ikke 
glatt på stedet. Hendelsen skjedde på natten, det var mørkt. Lite sikt på stedet pga svinger, 
ikke rekkverk på noen av sidene på stedet. Terrenget på siden til brøytebil er en noe bratt 
skråning nedover til en grøft. Terrenget på andre siden er en vanlig grøft før bakken strekker 
seg oppover på et berg.

- /Kritisk

22.02.2021
Påkjørsel/kollisjon/utforkjøring/velt -
Påkjøring/sammenstøt

Ledebil kjørte kolonne fra 12->18 km fra Aurland. Mercedes (ulykkesbil) holdt ikke følge med 
ledebil. Ledebil stoppet og gikk ut av bil for å snakke med fører av Mercedes. Nevnt bil 
stoppet ikke, men kjørte inn i ledebil i høy hastighet, anslått 50/60 km/t. Ledebilsjåfør hoppet 
ut av vegen.

- /Kritisk



Status - Innmeldte 48-timers rapporter 2021 – Drift og vedlikehold
Dato Fare Saksbeskrivelse Skadeklasse/

risikopotensial

25.02.2021 Ras og skred - Ras/skred i terreng Den skadde skulle ut og inspisere veien etter at veien var ryddet fra tidligere skred, som hadde gått et par 
timer tidligere. Det var 2 biler fra HE med på arbeidet, de kjørte med ca. 5 minutters mellomrom. Bilen 
som ble tatt av skredet hadde med seg en steamkjele på henger, som var hentet for å tine opp stikkrenner 
langs veien for å få unna vann og sørpe i forbindelse med snøsmelting. Bilen som ble tatt av skredet 
stoppet på en trafikklomme langs veien rett vest for Kistrand - retning Bodø, mellom en gravemaskin og 
brøytebil fra en UE. Den skadde stanset sannsynligvis i denne lomma for å snakke med gravemaskinfører, 
for å planlegge arbeidet. Gravemaskinføreren forsøkte å ringe den skadde i det raset gikk, og fikk med seg 
hendelsen. Gravemaskinen ble ikke tatt av skredet, og maskinføreren fikk varslet nødetatene. Da den 
andre bilen fra HE kom til stedet, 2-3 minutter senere hadde skredet gått, og de så at den første bilen var 
tatt av skredet. De sperret da av veien for trafikk. Bilen som ble tatt av skredet hadde landet ned mot 
jernbanesporet, på nedsiden av veien. Da nødetatene kom til stedet lå den skadde under bilen. Det antas 
at han sto utenfor bilen da skredet gikk. Gravemaskinføreren hjalp til med å få løftet på bilen, slik at 
nødetatene fikk den skadde løs.

K5/Kritisk 

03.03.2021
Elektrisk spenning - Maskiner og 
utstyr i kontakt med 
strømførende 
ledninger/gjenstander

Før riving startet, hadde vi fått melding om at strømmen på bygget var koplet fra, Strømmålere i bygget var 
fjernet, og dette gjøres normalt uten spenning på bygg. I forbindelse med at gulv mellom 1 og 2 etg ble 
revet, kom kabelen i klem i rivesaksen på maskinen, og det oppstod kortslutning med smell og flamme. Til 
alt hell var det maskinen som forårsaket dette, og ingen personer ble skadet. Undertegnede varslet NN i 
SVV som fulgte opp mot elektriker.

- /Kritisk

17.03.2021 Brann/eksplosjonsfare - Funn av 
gjenstående sprengstoff

Ved rensk ved fjellskjæring kom det fram detonerende lunte fra borehull.
- /Kritisk

15.04.2021

Påkjørsel/kollisjon/utforkjøring/ 
velt - Påkjøring/sammenstøt

HE gjennomfører fjellsikring og vegetasjonsrydding for SVV. Arbeidsområdet har godkjent 
arbeidsvarslingsplan med manuell dirigering på stedet. Kl. 0510 stoppet dirigenten et vogntog som stoppet 
opp for å vente på sin tur, neste lastebil (skapbil) stanset ikke og kjørte på vogntoget som hadde stanset, 
bakfra. Ulykken var et faktum. Vaktdirigent måtte hoppe unna for å unngå å bli truffet! Det ble 
personskade på sjåfør av lastebil som kjørte inn i vogntoget bakfra. Varslingsrutinene ble fulgt og 
nødetater kom raskt til stedet. Vegen ble stengt mens berging pågikk. Omdirigering på stedet. Vegen åpnet 
for normal trafikk kl. 0730. Siste rapport fra ambulansepersonell var at det, etter forholdene, står bra til 
med den skadelidende. Dirigent får oppfølging utover dagen fra sin arbeidsgiver.

- /Kritisk



Utdrag fra intern nyhetssak 5. mars i år.

En Mesta-ansatt i 30-årene døde torsdag, en 
uke etter at han ble tatt av sørpeskred på 
riksveg 80 på Kistrand i Fauske kommune.

Ulykken skjedde mens det foregikk vurdering 
av skredfare og arbeid med å åpne vann-
veiene, etter væromslag med mildvær og 
kraftig regn.

– Dette er en fryktelig trist melding å få, og det 
går sterkt inn på oss i Statens vegvesen at 
noen mister livet på jobb for oss. Det er ekstra 
spesielt at dette skjer når han er ute for å sikre 
at vegene er trygge for oss andre, sier 
divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Drift og 
vedlikehold.

En intern granskning gjennomføres av Mesta 
med deltakelse fra Statens vegvesen.

Tatt av sørpeskred på Rv. 80 i Fauske kommune den 25. februar i år

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Organisasjon/Organisasjonskart/Profilside?uid=BJOLAK


Læring av hendelse med potensiale K5
Pigging på fot av sikringsbuer i tunnel

Hva har skjedd og hvorfor?

• På venstre og høyre side ble fundamentet for alle 5 buene pigget bort.

Hva ble konsekvensen?

• Det var risiko for at denne del av tunnelen kunne kollapset. Ved en 
eventuell kollaps, ville skaden gitt store økonomiske konsekvenser. 
Kombinert med personer under, ville konsekvensen trolig være død.

Hva var bakenforliggende/ direkte årsaker?

• Armeringen ble ikke kontrollert etter montasje. Stikningsingeniør og 
maskinfører var nye i prosjektet. Manglende kompetanse og forståelse 
om den bærende konstruksjonen. 

• Manglende kommunikasjon mellom stikningsingeniør, driftsleder og 
maskinfører. Maskinfører pigget ned foten på sikringsbuene da han 
oppfattet at dette var en del av pigging for såle til betonglining. 
Området var merket for pigging.

Læring/ tiltak.

• Grøfter bør så sant det er mulig ferdigstilles fortløpende sammen med 
montasje av buer for å unngå tilpasninger i ettertid.

• Sørge for at alle involverte har forståelse for funksjonen til 
sikringsbuene. Revisjon av ENs prosedyrer med samtlige 
stikningsingeniører, arbeidsledere og driftsledere.



Gammelt sprengstoff funnet under graving, etter hundesøk i 
overflater med snø og tele

Hva skjedde? 

● Hundesøk i overflater med snø og tele viste ingen funn

● Rørladning og tenner ble funnet under graving, arbeid stanset og bergsprenger tilkalt 

● Aktivt gammelt sprengstoff kan detonere og medføre alvorlig skade

Hvorfor skjedde det?  

● Gjenstående sprengstoff fra tidligere entreprise

● Minusgrader og frost i bakken, reduserer mulighetene for deteksjon av sprengstoff 
med hund

Læring /forslag til tiltak

● Ved frost i bakken kan tining og tildekking vurderes for å redusere usikkerhet ved søk 
med hund. 

● Metode/utstyr for tining og søk vurderes i samråd med bergsprenger og hundefører

● Kartlagt område, inkludert hundemarkering, skal merkes og identifiseres med X og Y 
koordinater. 

● Oppdatere veileder fra FFI/SVV om bruk av hund og legge den i kvalitetssystemet og 

bruke den i sprengningskurs for byggherre

Synergi:      445193 og  446233



Læring fra hendelser

www.vegvesen.no



Takk for oppmerksomheten!

28.04.2021

Foto: Torbjørn Braset, Statens vegvesen 


