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Bakgrunn
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• Bygg og anlegg er næringen med flest ulykker
• Årlige rapporter til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg
• Målet er å analysere utviklingen i ulykker og identifisere problemområder



Analyse av årsaker til 146 ulykker i 2019
• Ulykker hvor Arbeidstilsynet har vært på fysisk 

tilsyn i bygg og anlegg i 2019
• 146 ulykker, 154 skadde (8 dødsfall)
• Informasjon innhentet i forbindelse med 

oppfølging og tilsyn etter ulykkene
• En student gikk gjennom saker for å finne relevant 

informasjon og systematisere den  
• Fire personer vurderte ulykkene og kodet 

årsaksfaktorer
• Jeg gikk gjennom alle til slutt for å sikre 

enhetlighet
• Analysen er basert på vurderinger –

sannsynlighetsovervekt
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Årsaker til ulykker
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Målet med analysen var å identifisere hyppige årsaker til ulykker og 
kjennetegn ved årsakene, for å bedre forstå hvorfor ulykkene skjer og 
hvordan de kan forebygges.



ConAC-modellen
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ConAC-modellen
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ConAC-modellen
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Årsaker til 146 
alvorlige ulykker 
2019



Årsaker til 146 
alvorlige ulykker 
2019



Handlinger og atferd
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Alle handlinger på operativt nivå som har direkte påvirkning på ulykkesforløpet.

Eksempler: feilhandlinger, farlige handlinger, brudd på prosedyrer og snarveger



Handlinger og atferd
• Medvirkende faktor i min. 84 % av ulykkene
• Uten den farlige handlingen ville ikke ulykken skjedd
• Vi er ikke opptatt av skyld, men årsaker og forebygging
• Arbeidstakeres atferd er i stor grad er et resultat av 

systemet de er en del av
• Arbeidstilsynet ser ofte at arbeidsgiver gir skylda til 

arbeidstaker
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Farlige handlinger (%), årsaker og tiltak
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Tidpress / produksjonspress
Bemanning
Prosedyrer / bruksanvisning
Opplæring / trening
Holdninger / sikkerhetskultur

Opplæring og trening 
Erfaring
Mange oppgaver
Prosedyrer og bruksanvisning
Risikovurdering

Distraksjoner
Ensformig arbeid
Langvarig arbeid

Kontrahering av bedrifter og krav til arbeidskraft. 
Rekruttering av arbeidstakere.



Spørsmål til diskusjon

Hva kan gjøres for å forebygge farlige handlinger hos fagarbeidere som 
medvirker til alvorlige ulykker?
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Operativ ledelse
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Daglig planlegging og ledelse for å redusere farer og risiko, og påvirke 
atferd. 



Operativ ledelse (arbeidsleder, bas, formann)
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• Henger ofte sammen med handlinger og atferd
• Medvirkende faktor i 69 % av ulykkene

• Arbeidsleder deltok ikke i risikovurderingen og fulgte ikke 
opp arbeidet

• Arbeidsleder var tilstede, men var en del av «farlig» 
praksis

• I noen ulykker hadde ikke leder kompetanse til å 
lede arbeidet

• Mange ulykker hvor «utsatte grupper» ble satt til 
farlig arbeid uten tilstrekkelige instrukser, 
informasjon og opplæring

• Arbeidsledere er et viktig bindeledd mellom 
ledelse og arbeidstakere



Spørsmål til diskusjon

Hvordan kan vi forbedre den operative ledelsen (formann, bas, arbeidleder)  
for å forhindre ulykker? (risikovurdering, planlegging, oppfølging)
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Risikostyring
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Identifisere fare, risikovurderinger, tiltak, involvering, læring av hendelser.



Risikostyring
Vi fant mangler ved risikostyring i 65 % av 
ulykkene:

1. Arbeidsoperasjoner
2. Overser risikofaktorer
3. Bruk av arbeidsutstyr
4. Involvering av virksomheter og 

arbeidstakere
5. Læring fra tidligere hendelser
6. SHA-planer, HMS-planer og internkontroll
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Ofte går ikke arbeidet som planlagt …. 
– Stoppe opp, planlegge og risikovurdere på nytt, og sette inn spesifikke tiltak.
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Restrisiko

Risikostyring i faser
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Spørsmål til diskusjon

Hvordan skal vi forbedre kvaliteten på risikostyringsprosesser i prosjekter?

02.12.2020



Takk for oppmerksomheten J
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