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Hovedsammendrag 
Statnett (SN) ble mandag den 2.mai 2016 varslet om at en alvorlig ulykke hadde funnet sted i forbindelse 
med linjearbeider utført av et arbeidsteam fra deres underleverandør Powerline i prosjekt "10251 Namsos 
- Nedre Røssåga". Ulykken medførte tap av ett menneskeliv. 

I denne forbindelse har Lloyd’s Register Consulting (LR) på oppdrag fra Statnett gjennomført en ekstern 
granskning iht. "Prosedyre for granskning av alvorlige HMS-hendelser" (dokument nr. 2149513). 

Granskningsteamet har rapportert til SNs granskningseier. Det er avholdt 3 møter i referansegruppen 
under ledelse av granskningseier der LR har vært til stede og presentert status i granskningsarbeidet. 

LR var på åstedet onsdag den 4. mai sammen med politi, Arbeidstilsynet samt representanter fra SN og 
leverandørene Nattpartner og Powerline. Ulykkesvognen ble hentet ned fra fasen denne dagen. 

I perioden etter åstedsbefaringen er det fra LRs side gjennomført grundige undersøkelser, intervjuer og 
samtaler med relevante personer for å bringe klarhet i hendelsesforløp og mulige årsaker til ulykken. Det 
er i tillegg gjort en faktainnsamling omkring SNs i denne sammenheng relevante HMS-krav til prosjektet 
og dets underleverandører. Videre er det gjort en gjennomgang av formelle møter som har funnet sted i 
prosjektperioden fram til ulykkestidspunktet.  

På bakgrunn av mandatet til granskningsteamet er det i denne rapporten ikke gjort henvisninger til relevante lover og 
regelverk som påhviler arbeidsgivere generelt og byggherre spesielt relevant i denne sammenheng. Det er heller ikke 
gjort vurderinger av de involverte parters grad av ivaretakelse av slike krav. 
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1 Innledning 

Statnett er byggherre for prosjektet 10251 Namsos - Nedre Røssåga. Nettpartner AS er 
kontraktør i prosjektet. 

Et arbeidslag på fire mann fra Powerline, som er underleverandør og datterselskap til Nettpartner, 
var i ferd med å bytte avstandsholdere på linjen Nedre Røssåga – Namsskogan. Tre montører 
arbeidet fra linevogn på hver sin fase, mens den fjerde var bakkemannskap.  

Ulykken skjedde kl. 14.42 mandag 2. mai 2016 da linevognen på midtre fase kom i ukontrollert 
bevegelse langs linen og hektet i neste avstandsholder. Montøren fikk store skader. Han ble 
hentet ut av vognen og brakt ned til bakken. Politiet erklærte den skadede personen død 
kl. 16.54. 

Granskningen har også omfattet andre hendelser med linevogner i Statnett-prosjekter. Disse er 
behandlet i kapittel 9, Tidligere hendelser. 

I bekrivelsene av linevognen og dens bevegelsesretning vises det til foran og bak, samt høyre og 
venstre side. Foran er enden der lengdemåleren er montert, se Figur 3.4. Høyre og venstre er i 
forhold til kjøring fremover. 

I rapporten skilles det mellom fakta og analyse. Faktadelene er innhentet informasjon eller funn 
som er gjort. Analysedelene er Lloyd’s Register Consultings (LR) vurdering og/eller anbefaling.  

2 Ulykken 

2.1 Situasjonen da ulykken inntraff 
Fakta 

Arbeidslaget hadde fullført spennet M33 – M32 da ulykken inntraff. Linevognene på ytterfasene 
var posisjonert under isolatorkjedene i M32. Montøren i midtfasen hadde fullført arbeidet med 
første avstandsholder i spennet M32 – M31. Under tiden han befant seg ved avstandsholder nr. 1, 
hadde han kontakt LFS og fikk informasjon om at arbeidsdagen skulle avsluttes. Mens montørene 
i de to andre linevognene tok i mot nye avstandsholdere fra bakkemannen, hørte de at motoren 
på ulykkesvognen stoppet og en summelyd som de mente er karakteristisk for en linevogn i 
ukontrollert bevegelse. De observerte linevognen i bevegelse mot M31. Helningen der ulykken 
inntraff er < 7 grader. 

Linevognen ble stoppet av avstandsholder nr. 2 og sporet av. De tre medarbeiderne bega seg 
mot ulykkesstedet. Én på snøscooter, én kjørte sin linevogn ut på sin fase, mens tredjemann tok 
seg ut på midtfasen og ned til den havarerte vognen. Den forulykkede lå mellom bakre- 
hjelpearm og drivhjul sett i minusretning. Han var ved bevissthet, kunne bevege seg og bidro i 
operasjonen "redning mann i mast". 
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Figur 2.1 - Linevognen ved avstandsholder nr. 2 

2.2 Personskader 
Fakta 

Den skadede fortalte under redningsoperasjonen at han hadde store smerter i overkroppen og 
vansker med å puste. Beste posisjon for ham var å sitte foroverbøyd i fosterstilling med hodet 
mellom bena. Redningsmannskapene, som kom til, la ham på ryggen på båra, men dette førte til 
økte smerter og pustevansker. Han ble så lagt i stabilt sideleie. Den forulykkede ble fraktet fra 
ulykkesstedet med snøscooter og så helikopter. 

Politiet opplyser at avdøde hadde store brystskader på høyre side; - knust brystbein, brukket alle 
ribbein og hadde revet opp høyre lunge. Han hadde lettere skrubbsår i bakhodet. Vernehjelmen 
ble funnet på bakken under vognen. 

2.3 Tekniske årsaker til ulykken 
Analyse 

LR mener at det er tre tekniske årsaker til at ulykken kunne skje: 

1. Vippearmen foran lå for lavt og opphevet den siste sikkerhetsbarrieren da parkeringsbremsen 
foran ble løsnet for at drivhjulene bak skulle passere avstandsholder nr. 1 

2. Sikringsstropp ble ikke benyttet/virket ikke 

3. Fallsikringen foran kunne ikke passere avstandsholder nr. 2 på grunn av ukorrekt kobling. 

Vognens vippearmer og drivhjul er hydraulisk drevne. Vognen er utstyrt med et 
hydraulikkaggregat som drives av en bensinmotor. Drivhjulenes bremsefunksjon er ikke avhengig 
av at motoren går, men styring av vippearmene er ikke mulig uten at motoren er i gang.  

Nødstoppknappen som stopper motoren ble aktivert under hendelsen. Ved å heve vippearmen 
foran, ville fremre drivhjul fått kontakt med fasen og bremset eller stoppet utrasingen.  

Det vises til hendelsen 12. mars 2016 som har klare fellestrekk med denne ulykken. Her fant det 
også sted en utrasing der nødstoppknappen ble aktivert. Imidlertid klarte montøren å deaktivere 
nødstoppfunksjonen og å starte motoren igjen. Han kunne da heve vippearmen slik at 
drivhjulene fikk kontakt med fasen og vognen stanset. Se kapittel 9.1, Tidligere hendelse med 
ulykkesvognen (10251). 

Avstandsholder nr. 1 
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2.4 Ulykkesforløp 
Analyse 

Ulykkesforløpet er rekonstruert basert på informasjon og fotografier av linevogn etter krasjet.    

Konfigurasjonen på parkeringsbremsene indikerer at montøren hadde som intensjon å bevege 
seg mot avstandsholder nr. 2. Se kapittel 3.2, Bruk av parkeringsbremsene ved passering av 
avstandsholdere. 

1. Skifte av avstandsholder nr. 1 er gjennomført, og det gjøres klar til forflytning til 
avstandsholder nr. 2. I denne operasjonen blir fallsikringen foran feilkoblet, dvs. trolig bare 
lagt over høyre line. (Mulig ettersom det er to liner per fase som holdes fra hverandre ved 
hjelp av avstandsholderne). Skruelåsen på karabinkroken på fallsikringen blir ikke gjenskrudd 

2. Parkeringsbremsen bak løftes klar av linen 

3. Vippearmen bak kjøres ned mot fasen og hjulene bak løftes 

4. Vippearmen foran har for liten- eller ingen klaring til fasen og hjulet på vippearmen utgjør nå 
dreiepunktet. Hjulene foran mister kontakten med fasen, se kapittel 3.3, Vippearmer 

5. Parkeringsbremsen foran skal nå åpnes for å klargjøre for en kort bevegelse fremover for så å 
kunne sette de bakre hjulene ned på fasen på motsatt side av avstandsholderen. Uten en 
fungerende forankringsstropp og med drivhjul uten kontakt med fasen, er 
parkeringsbremsen den siste barriere mot utrasing i lengderetningen. Parkeringsbremsen 
foran åpnes og en ukontrollert bevegelse av linevognen er et faktum 

6. Vognen ruller på vippearmenes hjul. Det antas at det er lyden av dette medarbeiderne 
rapporterer å ha hørt 

7. Nødstoppknappen aktiveres av montøren og motoren stopper. (Medarbeiderne hørte også at 
motoren stoppet). (Punktene 6 og 7 kan ha skjedd i motsatt rekkefølge) 

8. Fallsikringen hekter i avstandsholder nr.2 og vognen bråstopper og sporer av. Vaieren på 
venstre side skjærer gjennom vognen og med stor kraft, treffer montøren i brystet på høyre 
side. Se Figur 4.1 

3 Innretninger på linevogn LF 952 

3.1 Bremser 
Fakta 

Linevognen har en hydraulisk kjørebrems og en hydraulisk luftet fjær-lamellbrems. Den 
hydrauliske kjørebremsen frakobles når vognen kjøres. Den aktiveres automatisk igjen når 
kjørespaken settes i nullstilling (midtstilling) eller hvis motoren stopper. Slippes kjørespaken går 
spaken automatisk i nullstilling. 

Vognen har to mekaniske parkeringsbremser, en foran og en bak. Bremsene kan låses til hver sin 
line. Bremseklossene er utformet slik at de omslutter linen. Bruk av parkeringsbremsene ved 
passering av avstandsholdere er beskrevet i kapittel 3.2, Bruk av parkeringsbremsene ved 
passering av avstandsholdere.  

Etter hendelsen med den samme linevognen den 12. mars 2016, ble vognen undersøkt hos 
Utstyrskontrollen som rapporterte følgende om bremsene: 

• Fremdriftssystemets bremseegenskaper er testet gjentatte ganger både med motor i drift og 
med aktivert nødstopp, ingen funksjonsfeil ble avdekket 

• Låsekiler mellom snekkedrev og brems, samt mellom brems og hydraulikkmotor, er sjekket 
og funnet i orden 
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• Ingen av parkeringsbremsene har skader som er forenlig med aktivering i forkant av eller 
under hendelsesforløpet 

• Hydraulikkslange inn på fremre automatiske brems er løs, dette medfører at bremsen vil 
legge seg på/aktiveres dersom hydraulikktrykket faller under ca. 15 bar. Denne akselen var 
imidlertid løftet fri fra kabelen under hendelsen og har følgelig ingen innvirkning. Slangen er 
noe utsatt for å huke borti ting og tang ved for eksempel transport, den er nå lagt om og 
festet for minske risikoen for dette 

• Hydraulikkanlegget har normalt oljenivå, ingen lekkasjer foruten litt ved automatisk brems 
for front aksel, ref. ovenstående punkt 

Analyse 

Vognen som ble undersøkt av Utstyrskontrollen er den samme som ulykkesvognen den 2. mai 
2016. Vognen ble kjøpt ny høsten 2015. Utstyrskontrollen fant ingen feil på bremsene. Da 
ulykken skjedde, hadde vognen vært i drift igjen i ca. to uker etter Utstyrskontrollens 
undersøkelse. LR har ikke gjort noen funn som tilsier at det har vært feil med bremsene. 

LR mener at årsaken til at vognen ikke bremset under utrasingen var at ingen av drivhjulene 
hadde kontakt med linene, se kapittel 3.3, Vippearmer, og kapittel 3.4, Nødstoppknappen. Heller 
ikke parkeringsbremsene var i en posisjon som tillot hurtig aktivering, se kapittel 3.2, Bruk av 
parkeringsbremsene ved passering av avstandsholdere.  

Merkene som hjulene har etterlatt seg på avstandsholder nr. 2, se Figur 3.1 og at fremre 
fallsikring kunne passere under høyre fremre drivhjul uten å etterlate seg tydelige spor på 
fallsikringens beskyttelsesspiral, er forenlig med at drivhjulene ikke hadde kontakt med fasen.  

 

Figur 3.1 - Avstandsholder nr. 2 med merker etter drivhjulene 

3.2 Bruk av parkeringsbremsene ved passering av avstandsholdere 
Fakta 

Bruksanvisningen for LF 952 sier i sitt pkt. 3.4 følgende om forbikjøring av avstandsholdere: 

• For å kunne kjøre forbi horisontalt monterte avstandsholdere, må den respektive 
parkeringsbremsen vippes oppover like før avstandsholderen, og må vippes ned og settes 
rundt tråden igjen like etter forbikjøringen 

Analyse 

Etter arbeid på avstandsholder nr. 1 vil konfigurasjonen på parkeringsbremsene, forutsatt at 
bruksanvisningen er fulgt, vise hvilken retning montøren har tenkt å kjøre.  
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Figur 3.2 - Konfigurert for kjøring til avstandsholder nr. 2 

 

 

Figur 3.3 - Konfigurert for kjøring tilbake til mast M 32 

 

Figur 3.4 viser at bakre parkeringsbrems er hevet. Dette er forenlig med at montøren kjørte i 
retning mot avstandsholder nr. 2. Fremre parkeringsbrems er nede. Den kan ikke ha vært i denne 
posisjonen da vognen passerte avstandsholder nr. 2 uten å få tydelige skader.  

 

Figur 3.4 - Parkeringsbremser og vippearmer. Ulykkesvognen fotografert etter krasjet   

 

 

 

 

Lengdemåler 

Foran Bak 
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3.3 Vippearmer 
Fakta 

Vognen har to vippearmer. Én foran og én bak. Vippearmene brukes når ett drivhjulpar skal 
passere et hinder, i denne sammenheng knyttet til passering av avstandsholdere. Armene som er 
hydraulisk drevet, presses ned mot fasen slik at nærmeste hjulpar løftes klar av linene tilstrekkelig 
til å kunne passere avstandsholder. Dersom motoren stopper, stopper bevegelsen automatisk og 
armene låses i den gitte posisjonen. Styrespakene vil ikke lenger virke. 

Powerline har brukt leverandørens bruksanvisning for vognen som prosedyre. Faremomentet med 
at inaktiv vippearm ligger nær eller på fasen, er ikke omtalt i bruksanvisningen. Det er heller ikke 
definert hva avstanden mellom inaktiv vippearm og fasen bør være.    

Analyse 

Posisjonen på vippearmene etter krasjet viser at ingen av vippearmene har hatt klar avstand til 
fasen, se Figur 3.4. Figur 3.5 viser hvordan vippearmene skal posisjoneres for å sikre dreining om 
drivhjulene som skal være i kontakt med fasen. Parkeringsbremsenes konfigurasjon er vist i Figur 
3.2.  

Fremre vippearm løftes klar av fasen. Bakre vippearm trykkes mot fasen, og bakre drivhjulsett 
løftes tilstrekkelig høyt for å kunne passere over av standsholderen. Dreiepunktet er nå på 
drivhjulsettet foran. Dette gir drivhjulsettet maksimal kontakt med fasen. Med fremre 
parkeringsbrems strammet til rundt fasen og sikringsrepet på plass, er det nå tre barrierer mot 
utrasing i lengderetningen. 

Figur 3.6 viser hva som kan skje dersom fremre vippearm ligger på fasen. Dreiepunktet er nå på 
vippearmens støttehjul. Når bakre vippearm trykkes ned mot fasen for å løfte bakre drivhjulsett, 
vil fremre drivhjulsett også miste kontakt med fasen.  

Hvis sikringsrepet ikke er på plass, blir fremre parkeringsbrems eneste barriere mot utrasing i 
lengderetningen. For å kunne bevege vognen over avstandsholderen, må strammingen på 
parkeringsbremsen foran løsnes. Dermed oppheves den siste barrieren. 

LR mener at Figur 3.6 viser hvordan utrasingen kunne skje.  

Anbefaling 

LR anbefaler at Statnett påser at det finnes adekvate prosedyrer med beskrivelse av 
sikkerhetsbarrierenes funksjon før linevogner tas i bruk og at det kan dokumenteres at 
kontraktører og operatører er kjent med disse.  

 

Figur 3.5 - Dreiepunktet er på hjulsettet 
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Figur 3.6 - Dreiepunktet er på vippearmen 
 

3.4 Nødstoppknappen 
Fakta 

LF 923 er en modell som Zeck markedsfører i og selger til EU-land. Flere hundre er solgt. LF 952 
er en variant som er tilpasset tilleggskrav fra Statnett. Denne vognen brukes bare i Norge. 
Statnetts tilleggskrav til vognen omfatter blant annet to hydrauliske lamellbremser inklusive 
lastholdeventiler, lang sikringsstropp for sikring ved passering av hengekjede samt en 
nødstoppknapp for motoren. 

LF 923 er typegodkjent av tyske GS/TÜV. LF 952 er den samme vognen med de ovenfor nevnte 
ekstra sikkerhetsinnretninger og inngår i samme godkjenning. 

Bruksanvisningen for LF 952 inneholder en EU-samsvarserklæring datert 2. november 2012. Den 
erklærer at vognen er i samsvar med blant annet DIN EN 50374 (02/2005): Conductor cars. I 
denne står følgende i § 4.1.8, Operating devices:  

• Operating devices must be designed and arranged in such a way, that they can be reached 
and operated easily without confusion. They shall be protected against unintentional 
operation and they shall be marked durably 

Når nødstoppknappen trykkes inn, stopper motoren. For å starte motoren igjen, må 
nødstoppfunksjonen reaktiveres ved å trekke knappen ut igjen. Deretter kan motoren startes 
med egen nøkkel.  

Vognens vippearmer kan ikke opereres når motoren ikke går. Hjulbremsene er ikke avhengig av 
at motor går. Manøvrering av styrespakene vil ikke ha noen effekt. 

Analyse 

Vognens styrespaker synes ergonomisk godt plassert for betjening og beskyttet mot utilsiktet 
aktivering. Unntaket er nødstoppknappen som er montert på åpent område i arbeidsrommet, se 
Figur 9.1. LR mener at denne plasseringen ikke er i samsvar med ovennevnte krav om beskyttelse 
mot utilsiktet aktivering. 

Montører i Statnett forteller at nødstoppknappen opp til flere ganger daglig blir utilsiktet aktivert. 

Nødstoppknappen er relativt stor og iøynefallende rødfarget på gul bakgrunn og kan i en kritisk 
situasjon bli tatt for å være en nødbrems. 

Den røde pilen på Figur 3.7 og Figur 3.8 viser plasseringen av nødstoppknappen i arbeidsrommet. 
De gule pilene peker på kjørespaken og viser hvordan denne er beskyttet mot utilsiktet aktivering. 
Kjørespaken spaken vil automatisk gå tilbake til nøytral stilling når den ikke betjenes og 
hjulbremsene vil automatisk gå på.  

Figur 3.7 indikerer også forholdet mellom montør og arbeidsrommet i vognen.  

I en situasjon med akutt behov for å aktivere en vippearm, vil verdifull tid kunne gå tapt hvis 
nødstoppfunksjonen må reaktiveres og motoren startes med nøkkel, før vippearmen kan 
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aktiveres. Ved hendelsen 12. mars, ble nødstoppfunksjonen utilsiktet aktivert, men montøren 
rakk å starte motoren igjen og å heve vippearmen slik at drivhjulene fikk kontakt med fasen slik 
at vognens bevegelse stoppet.   

Ved hendelsen 2. mai, ble nødstoppfunksjonen aktivert. Hvordan eller hvorfor det skjedde, er 
ikke klarlagt. Det kan ha vært utilsiktet eller tilsiktet i den tro at det var en nødbrems. Motoren 
ble ikke startet igjen under hendelsen.  

Det er likheter mellom de to hendelsene. Den avgjørende forskjellen kan ha vært tiden vognene 
var i ukontrollert bevegelse.  

Anbefaling 

LR anbefaler at Statnett revurderer hele konseptet med nødstoppfunksjonen. Det bør i den 
forbindelse avklares hvilken funksjon nødstoppen har som sikkerhetsbarriere samt hvilke 
hendelser barrieren er ment å forhindre. Barrierefunksjon bør spesifiseres i relevant 
dokumentasjon og innlemmes i arbeidsprosedyrer for å sikre forståelse for dens funksjon og 
virkemåte.  

 

Figur 3.7 - Plassering av nødstoppknapp og fysisk forhold mellom størrelse på montør og 
arbeidsrom 

 

 

Figur 3.8 - Plassering av nødstoppknappen og kjørespaken i arbeidsrommet 

Nødstoppknapp 
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3.5 Fallsikring 
Fakta 

Linevognen er utstyrt med sikring mot vertikalt fall. Fallsikringen består av to stålvaiere, én foran 
og én bak på vognen. Vaierne omfavner vognen og kommer opp ved hver sin hjørnestolpe i 
korgen. Vaierendene kobles sammen med en karabinkrok med skruelås. Fallsikringene skal legges 
over begge linene på fasen. 

 

Figur 3.9 - Vogn forankret ved mast M 32. Fallsikringene omfavner begge faselinene og vognen 

Figur 3.10 viser fallsikringene etter ulykken. Karabinkroken på fremre fallsikring henger i 
avstandsholderen. Skruelåsen er åpen og låsebolten peker innover (A). Høyre del av fremre 
fallsikring ligger over linen, men har passert under høyre fremre drivhjul (B). Den venstre siden av 
fremre fallsikring er slitt av. En del henger i karabinkroken (C), den andre enden er under vognen, 
se Figur 3.11. Beskyttelsesspiralen til fallsikringen er revet av og ligger på gulvet i vognen (D). På 
hver av vognens hjørnestolper, sitter en brakett for fallsikringene (E). Bakre fallsikring henger over 
begge linene bakenfor avstandsholderen (F).   
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Figur 3.10 - Fallsikringene etter ulykken 

 

Figur 3.11 - Fallsikringen foran under vognen 

 

Figur 3.12 - Karabinkrok med åpen skruelås 
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4 Funn forenlige med beskrevet ulykkesforløp 

Analyse 

Dette kapitlet drøfter funn LR mener er forenlige med kapittel 2.4, Ulykkesforløp, og kapittel 2.2, 
Personskader. Funn som er forenlige med manglende kontakt mellom drivhjul og fasen, er 
beskrevet i kapittel 3.1, Bremser. 

LR tror at fremre fallsikring var feilkoblet og kun lå over høyre line og derfor ikke kunne passere 
avstandsholder nr. 2. Feilkoblingen må ha skjedd etter at fremre drivhjul hadde passert 
avstandsholder nr. 1. ettersom vognen ikke ville kunne ha kommet i arbeidsstilling med 
feilkoblingen.  

Brakettene for fallsikringen viser at det har vært store påkjenninger under krasjet. Høyre brakett 
viser at plastbeskyttelsen på vaieren er avskrapt og har hopet seg opp. Kraften synes å ha virket 
rett oppover. På fallsikringens venstre side er beskyttelsesspiralen revet av. Denne ble funnet inne 
i vognen, se Figur 3.10 (D). Braketten på venstre side viser slitespor etter vaieren. Sporet viser at 
vaieren er trukket i retning inn i arbeidsrommet, se Figur 4.3. Dette er forenlig med at 
fallsikringen var feilkoblet. Figur 4.1 skisserer hvordan vaieren kan ha passert gjennom 
arbeidsrommet. 

LR mener at det vertikale skuremerket midt på avstandsholderen stammer fra at vaieren har 
strammet seg over avstandsholderen. At merkene er mer solide på tverrsiden og mer hoppende 
på oversiden, er i samsvar med dette. Merkene på venstre side kan komme fra karabinkroken 
som under krasjforløpet kan ha hektet seg på avstandsholderen. Skruelåsen på karabinkroken var 
åpen, og låsetappen pekte innover, se Figur 3.12. LR mener at låsen var åpen før krasjet skjedde 
og derfor kunne bli hengende i avstandsholderen. 

Skaden på dekslet for fremre drivhjul er noe større på høyre side enn på venstre side, se Figur 4.5. 
Dette kan være en indikasjon på at fallsikringen lå noe høyere på høyre side enn på venstre. 
Slagmerket kan skyldes at karabinkroken har truffet dekslet.  

LR mener at montøren ble truffet av vaieren, kanskje også av karabinkroken. Han ble slått 
bakover og traff dekslet på drivhjulene bak, sannsynligvis med hodet (hjelmen). Skaden på 
dekslet er forenlig med dette, se Figur 4.6. Den forulykkede hadde lettere skrubbsår i bakhodet, 
se kapittel 2.2, Personskader. Montørens vernehjelm ble funnet på marken under vognen.  
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Figur 4.1 - Sikringsvaierens bane gjennom arbeidsrommet 
 

 

Figur 4.2 - Høyre fallsikringsbrakett foran med opphopning av plastbeskyttelse 
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Figur 4.3 - Venstre fallsikringsbrakett foran 
 

 

Figur 4.4 - Avstandsholder nr. 2 
 

 

Figur 4.5 - Deksel for drivhjul foran 
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Figur 4.6 - Deksel for drivhjul bak 

5 Risikostyring og sikker jobb analyse 

Fakta 

SHA-plan (dokument nr. 2066280) er utarbeidet før BP3 og sier bl.a. følgende om risikovurdering 
(kapittel 4): 

Det presiseres at forholdene som er listet i vedlegget er kjente risikoforhold for prosjektet som 
følger av valg byggherren har gjort, spesielle forhold ved anlegget, traseen osv. Kjent og 
gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er ”vanlige” i tilsvarende bygge- og 
anleggsprosjekter er ikke med i denne oversikten da det er forhold som den enkelte entreprenør/ 
arbeidsgiver skal håndtere som del av eget internkontrollsystem i gjennomføringsfasen.  

Entreprenøren skal gjennomføre egne risikovurderinger for de aktiviteter de selv er ansvarlige for, 
i henhold til internkontrollforskriften. Entreprenøren skal også i sin HMS-plan for prosjektet angi 
hvordan risikoforhold som er angitt i byggherrens risikovurdering skal kontrolleres der dette ikke 
ar angitt. 

Statnett har i prosessen før kontraktsinngåelse utarbeidet en overordnet risikovurdering, 
"Risikovurdering, prosjekt 10251, Spenningsoppgradering Namsos Røssåga" (IFS 1965319). 
Denne er lagt ved forespørselsdokumentene. 

Identifisert risiko C3 fra risikovurderingen anses som relevant i denne sammenheng. Se Figur 5.1. 

OPPISOLERING 

C  

1 Arbeid i høyden Person faller ned 

Verktøy og utstyr faller 
ned 

Alvorlig personskade 

Verktøy/utstyr ødelegges 

2 Avlastning av ledning før 
nye isolatorer monteres 

Fare for alvorlige skader 
dersom utstyr "glipper" 

Skade på personell og 
utstyr 

3 Arbeid på utkoplet ledning Feil på eller feil bruk av 
arbeidsutstyr 

Personskade, skade på 
verktøy og utstyr 

Figur 5.1 - Relevant risiko C3 fra Statnetts risikovurdering 

 

Som forebyggende tiltak for de på dette tidspunktet identifiserte risikoer, kreves det at 
"Entreprenøren skal komplettere/detaljere". 
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Vedrørende bruk av Sikker Jobbanalyse (SJA) står det i "Prosedyre for Sikker jobb-analyse (SJA)", 
dokument nr. 1527310, følgende om når SJA skal benyttes: 

SJA skal gjennomføres når: 

• Det skal utføres et arbeid som involverer risikoelementer som kan forårsake skade på 
personell, miljø eller materielle verdier, og der selve arbeidet ikke er tilstrekkelig beskrevet og 
kontrollert gjennom prosedyrer eller instrukser 

• Det er identifisert behov for SJA i tidligere risikoanalyser 

• Det er bestemt i HMS-plan/SHA-plan at SJA skal gjennomføres 

• Det forekommer endringer av planlagt arbeidsoperasjon. Da skal ny SJA gjennomføres 

• Nye momenter kommer til (for eksempel endring i værforhold, nytt utstyr, nye metoder, nytt 
personell etc.). Da skal ny SJA gjennomføres 

• Ved bruk av miljøskadelige, kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier  

Etter hendelsen 12. mars 2016, gjennomførte Powerline 6. april en (operasjonell) sikker jobb 
analyse. Analysen omfattet 14 punkter med Hva kan skje? og Forebyggende tiltak som fjerner, 
reduserer eller kontrollerer risiko. Det relevante risikopunktet med hensyn til hendelsen ulykken 
2. mai, er punkt 4 som sier at  

• Linekorgen kan skli når en skal komme forbi avstandsholderen 

Det forebyggende tiltaket er: 

• DET SKAL TIL EN HVER TID ANVENDES EN STROPP1 SOM SIKRER VOGNEN TIL FASEN  

Analyserapporten har norsk og kroatisk tekst. Rapporten er signert av samtlige på Powerline sine 
to arbeidslag som arbeider med utskifting av avstandsholdere.  

18. april 2016 arrangerte Nettpartner oppstartsmøte for prosjektet 5010456 Namsskogan med 
deltakere fra Statnett og Powerline. Deltakerne fra Nettpartner og Powerline, herunder 
arbeidslaget ved ulykken 2. mai, har signert møtereferatet. 

I notat etter oppstartsmøtet siteres følgende: 

• Vi har 4 uønskede hendelser den seneste tiden. Dette er ikke akseptabelt. Som dere sikkert 
vet, hadde Statnett en dødsulykke på et av sine prosjekt i forrige uke. Dette er en påminnelse 
for oss alle. Vi arbeider på prosjekter hvor feil kan få katastrofale følger. Vi må følge 
instrukser, SJA og leverandørens brukermanual for utstyr. Ingen unntak 

Figur 5.2 viser at sikringsrepet var tilgjengelig på ulykkesvognen. 

Analyse 

Med repet ordentlig festet til linen, ville dette gitt en siste barriere, og ulykken ville mest 
sannsynlig ikke kunnet skje. 

1 Stroppen blir i denne rapporten kalt sikringsrep 
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Figur 5.2 - Sikringsrepet på ulykkesvognen 
 

 

Figur 5.3 - Illustrasjon av hvor sikringsrepet festes til linen 

6 Rutiner og prosedyrer 

Fakta 

Krav fra byggherre som av LR anses som relevante i forbindelse med denne granskningen er 
beskrevet i kontraktens SHA-del, dokument 6-5, "HMS krav til entreprenører" (Excel). Se Figur 
6.1. 
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Nr. Tema Referanse Beskrivelse av krav Ansvar 

2.14 Arbeid i høyden - 
bruk av arbeidsvogn 
(på ledning) 

Statnett krav Spennenes helling, høyde og 
lengde skal ligge til grunn for valg 
av arbeidsvogn. Mannskapet skal 
inspisere og sjekke vognen før 
hvert bruk, samt være sikret under 
hele arbeidsoperasjonen. Vognens 
spesifikasjoner angir om du skal 
være sikret i vogn eller i line. Egnet 
nedfiringsutstyr skal være 
tilgjengelig i vognen 

Entreprenøren 
m/kontrakts-
kjede 

3.15 Bruk av arbeidsvogn 
ved linemontasje 

Statnetts instruks 
for arbeid i 
høyden 

Ved arbeidsvogn på kraftledninger, 
kreves det dokumentert opplæring 
i bruk av hver enkelt type arbeids-
vogn som benyttes, og vognen skal 
behandles og brukes i henhold til 
leverandørens spesifikasjoner og 
bruksanvisning. Ved bruk av 
arbeidsvogn på ledning, vil det 
også kreves risikovurderinger 

Entreprenøren 
m/kontrakts-
kjede 

Figur 6.1 - Kontraktens HMS krav knyttet til bruk av linevogn 
 

Statnetts instruks for arbeid i høyden (IFS 1607853), pkt. 5.3, "Spesielt ved bruk av arbeidsvogn 
på kraftledninger", beskriver mer detaljerte krav i punktene a-h.    

På bakgrunn av kravene i Figur 6.1 skal entreprenøren sørge for  at utførende personnell  har 
tilstrekkelig opplæring og er kjent med arbeidsintrukser knyttet til arbeid fra linjevogn. Som 
prosedyre for hvordan linevognen skal opereres, bruker Powerline Zecks Bruksanvisning Linevogn 
LF 952 (Leitungsfahrzeug LF 952 Rev. 10/2012.) Dokumentet er på norsk. Bruksanvisningen har 
to sider som behandler kjøring med linevogn, kapittel 3.4, Kjøring på trådene. Ca. halvannen side 
av kapitlet omhandler forbikjøring av bærekjeder. Prosedyren for forbikjøring av horisontalt 
monterte avstandsholdere er følgende:  

• For å kunne kjøre forbi horisontal monterte avstandsholdere, må den respektive 
parkeringsbremsen vippes oppover like før avstandsholderen, og må vippes ned og settes 
rundt tråden igjen like etter forbikjøringen 

Powerline har ingen andre dokumenterte prosedyrer for operasjon av linevogner, men det ble 
utstedt en skriftlig ordre om obligatorisk bruk av sikringsrep etter sikker jobb analyse gjennomført 
6. april, se kapittel 5, Planlagte tiltak. 

Powerline overlater mye av detaljene omkring hvordan arbeidet skal gjennomføres på en 
sikkerhetsmessig forsvarlig måte, til arbeidslaget. LFS skal til en hver tid vurdere om 
arbeidsforholdene er trygge. Ut over regler som er nevnt ovenfor, utfører den enkelte montør 
arbeidsoppgavene slik han finner det sikkerhetsmessig forsvarlig.  
 

Analyse 

Under granskingen, har LR blitt kontaktet av Statnett-personell som har villet informere om 
sikkerhetsmessig uforsvarlig kjøring med linevogner. Det som nevnes er trilling på vippearmene 
og kobling av fallsikring over 1-én faseline for stopp av vognens bevegelse ved neste 
avstandsholder. Dette gjelder utenlandske operatører. Informasjonen har utover dette, vært lite 
konkret med hensyn til hvem, hvor og når. Det pekes ikke spesielt på arbeidslagene til Powerline. 
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LRC vil peke på to saker: 

1. Utstyrskontrollen sier i sin rapport etter hendelsen 12. mars blant annet følgende: 

Løpehjul på hjelpearmer har ingen spesielle skader som kvalifiserer til utskifting, hjul på 
fremre og bakre hjelpearmer er tilnærmet helt like vedrørende slitasje. Imidlertid er 
bruksmerkene noe mer fremtredende enn hva man kan forvente på en tilnærmet ny linekurv. 
Ut fra slitasjen på hjelpearmenes løpehjul, så ser det ut som om alle 4 løpehjul har vært på 
faselinen like lenge. Kurven er kjøpt ny senhøsten 2015 og burde ikke ha synlig slitasje på 
løpehjul, dette styrker troen på at alle 4 hjul har vært på kabelen ved denne hendelsen 

2. I rapporten etter arbeidsulykken i linjeprosjekt 11. november 2011, sies det følgende i 
rapporten 1102088-3/R1, §1.9.3.1: 

I følge samtaler med de to andre i arbeidslaget som opererte linjesykler, hadde de hver sine 
varianter av tilleggssikring ved passering av mast 57. 

Samtaler med ansatte hos entreprenøren, indikerer at det har vært opp til hver enkelt 
arbeider hvordan han ville betjene linjesykkelen. Diskusjoner om bruk av ekstra sikring var 
ikke tatt opp i noe forum utenfor arbeidslaget 
 

Anbefaling 

Det anbefales at Statnett sikrer at det finnes adekvate og detaljerte prosedyrer for operasjon av 
linevogner. Prosedyren bør være basert på risikoanalyser og -vurderinger, samt at erfaringer fra 
uønskede hendelser tillegges spesiell vekt. Prosedyrene bør gjennomgås av personell med 
erfaring med bruk av linevogner.  

I denne rapporten fremstår to saker som bør med i prosedyrene. Den ene er at det stilles krav til 
minsteavstand mellom inaktiv vippearm og fase. Den andre er at ved forventet glatt (våt eller 
iset)fase/line, skal vippearmen(e) legges i posisjon under fasen for å kunne presse den oppover for 
å oppnå bedre kontakt mellom fase og drivhjul ved behov. 

Skriftlige prosedyrer bør være på de språk som er nødvendig for at alle operatører skal forstå 
innholdet og kunne referere til disse ved behov. 

7 Erfaring, opplæring og trening 

Fakta 

Krav fra byggherre som av LR anses som relevante i denne forbindelse, er beskrevet i kontraktens 
SHA-del, dokument 6-5, "HMS krav til entreprenører" (Excel). Se Figur 7.1. 
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Nr. Tema Referanse Beskrivelse av krav Ansvar 

2.7 Krav om dokumen-
tert sikkerhetsopp-
læring 

Arbeidstilsynet, 
forskrift om 
utførelse av 
arbeid 

Den som skal bruke arbeidsutstyr som 
nevnt i §10-1 og §10-3, skal ha praktisk 
og teoretisk opplæring som gir 
kunnskaper om oppbygging, betjening, 
bruksegenskaper og bruksområde, samt 
vedlikehold og kontroll. Opplæringen 
skal gi kunnskaper om de krav som stilles 
til sikker bruk og betjening i forskrifter 
og i bruksanvisning. 

Det skal utstedes dokumentasjon på at 
praktisk og teoretisk opplæring er gitt i 
henhold til denne forskriften. 

EØS-borger skal søke Arbeidstilsynet om 
tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som 
nevnt i §10-3 

Entreprenøren 
m/kontrakts-
kjede 

Figur 7.1 - Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring 

Kravbeskrivelsen er en refleksjon av tilsvarende krav i Arbeidstilsynets "Forskrift om utførelse av 
arbeid". 

Bruksanvisningen for LF 952, § 1.4, Kvalifikasjon av personellet, sier at 

• Eieren av linevognen forplikter seg til å la kun personer jobbe med vognen som har gjort seg 
kjent med de grunnleggende sikkerhetsforskriftene og HMS-forskriftene og som har fått 
opplæring i bruk og håndtering av vognen 

Powerline har en kompetansematrise over sine ansatte. Denne viser blant annet til utdanning og 
generell erfaring med linjebygging. Den viser også kurs m.m. påkrevet av Statnett, som er 
gjennomført.  

Powerline sier at alle montører skal ha erfaring med bruk av linevogner. Slik erfaring vises ikke i 
matrisen.  

To personer, én fra Nettpartner og én fra Powerline deltok 15. september 2015 i et trenings- og 
instruksjonskurs for LF 952 hos Zeck i Tyskland. Kursets varighet var en halv dag. Begge deltakere 
kjørte fysisk med vognen over en hengekjede. Begge har kursbevis. 

På spørsmål om kurset er å lære opp instruktører som videre skal lære opp vognoperatører, 
svarer Ogri på vegne av Zeck: - Vi gir ikke offisiell tillatelse eller bekreftelse til videreopplæring, 
dette er i så tilfelle på arbeidsgiverens/ eierens eget ansvar. 

Powerline anser at kurset kvalifiserer deltakerne til å utføre intern opplæring. 22. september 
2015 gjennomførte Nettpartner et kurs i sikker bruk, vedlikehold og betjening av LF 952. Alle 
montørene hos Powerline deltok.  

Ogri som også har gjennomført kurs for montører som arbeider for entreprenører i andre 
Statnett-prosjekter, påpeker at mangelfull språkkunnskap kan være et problem.   

Anbefaling 

LR anbefaler at Statnett fastsetter en obligatorisk praktisk- og teoretisk opplæring av alle som 
skal arbeide fra og operere linevogner. Deltakere bør ha demonstrert tilfredsstillende ferdigheter 
og forståelse for sikkerhetsbarrierenes funksjon knyttet til arbeidsoperasjoner før de tillates å 
utføre selvstendig arbeid. 

Statnett har eget personell med lang erfaring fra tilsvarende arbeid med avstandsholdere samt 
bruk av samme type linevogner. Dette er verdifull erfaring som i sterkere grad og på en 
systematisk måte bør kunne overføres til kontraktører og underleverandører som utfører 
tilsvarende type arbeid og benytter tilsvarende utstyr. 
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8 Statnett prosjektoppfølging 

Nedenfor er en kronologisk opplisting av prosjektoppfølgingsmøter og aktiviteter som har funnet 
sted i prosjektet knyttet til utøvelse av Statnetts byggherreansvar og som er ansett som relevant i 
forbindelse med ulykken den 2. mai. 

Det er kun listet opp møter/aktiviteter av formell karakter, dvs. møter som er avholdt mellom 
Statnett og Nettpartner/Powerline og som er dokumentert ved innkallinger og møtereferater 
arkivert i prosjektets e-Room. 

Det er avholdt 2 særmøter initiert av Statnett i perioden. Bakgrunnen for særmøtene er i følge 
Statnett mangelfull etterlevelse av kontraktsforhold fra kontraktørens side. Innkallingen til 
særmøtene samt de presentasjoner som er laget i forkant belyser disse forholdene. 

I periodene før særmøtene samt i forkant av oppstartsmøtet etter hendelsen den 16.03.2016 
intensiverer Statnett oppfølgingen av kontraktør gjennom hyppig kommunikasjon og 
tilstedeværelse i viktige aktiviteter. Kommunikasjonen i disse periodene har primært foregått 
gjennom telefonsamtaler og e-post. 

 

Dato Aktivitet Kommentar 

08.07.2015 Byggemøte 1 Prosjekt oppstartsmøte 

20.08.2015 Byggemøte 2  

01.10.2015 Byggemøte 3  

18.11.2015 Byggemøte 4  

10.12.2015 Byggemøte 5  

18.12.2015 Varsel om særmøte Dato for særmøte 22.01.2016 

22.01.2016 Byggemøte 6. Kombinert med Særmøte  

18.02.2016 Byggemøte 5  

26.02.2016 Varsel om revisjon av Nettpartner Revisjonsdato 16.03.2016 

10.03.2016 Byggemøte 8  

12.03.2016 Uhell med linevogn Ref. avvik SN 155141. 2 tiltak 
etablert 

16.03.2016 Revisjon av Nettpartner Ref. Revisjonsrapport  

04.04.2016 Oppstartsmøte Nettpartner  SN tilstede 

07.04.2016 Byggemøte 9  

18.04.2016 Oppstartsmøte Nettpartner og Powerline SN tilstede 

22.04.2016 Særmøte  

28.04.2016 Byggemøte 10  

02.05.2016 Ulykken i Nedre Røssåga  
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9 Tidligere hendelser 

9.1 Tidligere hendelse med ulykkesvognen (10251) 
Fakta 

Hendelsen som inntraff 12. mars 2016 på linjen Namsskogan – Tunnsjødal under arbeid med 
montasje av avstandsholdere, er registrert i Statnetts avvikssystem som avvik SN155141. Det ble 
arbeidet på det 390 meter lange spennet mellom mast 127 og 128. Montøren var ferdig med 
arbeidet på avstandsholder nr. 5 og forberedte flytting til avstandsholder nr. 6 i retning mast 128. 
Han sier følgende om hva som skjedde i sin avviksrapport: 

• Senket ned vippearmen for å komme meg forbi avstandsholderen. Løsnet bakre brems og 
gikk ned på huk for å se om det var nok klaring for å kunne komme forbi avstandsholderen. I 
det jeg gikk ned på huk, kom jeg i kontakt med nødstoppknappen som er ved siden av 
betjeningsområdet. Motoren stoppet, og vognen startet bevegelse mot mast 127. Satte meg 
på huk for ikke å være mellom fasene mens vognen beveget seg mot mast 127. Mens 
vognen beveget seg, tok jeg ut nødstoppknappen og startet motoren. Tok så tak i spaken for 
heving av vippearmen og løftet den rolig av slik at fremre drivhjul ble senket ned på fasen. 
Vognen startet å bremse 

Vognen stoppet helt opp. Etter å ha sjekket at vognen var funksjonsdyktig, kjørte montøren inn 
til mast 127.  

Montøren har tidligere erfaring med linevogner gjennom arbeid for Dalekovod. Dagen før 
hendelsen, fikk montøren en introduksjon i hvordan LF 952 skulle opereres. Den som sto for 
introduksjonen, var montøren som omkom i ulykken 2. mai 2016.  

Det blir opplyst at fallsikringen foran på vognen kom i klem og røyk i det vognen passerte 
avstandsholder nr. 3.  

Etter hendelsen, sendte Nettpartner vognen til Utstyrskontrollen for undersøkelse. Rapport fra 
undersøkelsen foreligger. Etter undersøkelse og reparasjon av skader, ble vognen resertifisert og 
igjen tatt i bruk.  

I Utstyrskontrollens rapport står det blant annet følgende: 

• Fremdriftssystemets bremseegenskaper er testet gjentatte ganger både med motor i drift og 
med aktivert nødstopp, ingen funksjonsfeil ble avdekket 

I en kommentar i Utstyrskontrollens rapport, sies følgende: 

• Slik som saken står uten noen tekniske defekter, er det nærliggende og tro at hendelsen 
beror på menneskelig feil 

Analyse 

Hendelsen har mye til felles med ulykken 2. mai. Spesielt sentralt er at drivhjulene ikke hadde 
kontakt med fasen og at nødstoppfunksjonen ble aktivert i begge tilfellene. LR mener at en 
avgjørende forskjell var tiden den ukontrollerte bevegelsen pågikk. Det vises til kapittel 3.4, 
Nødstoppfunksjonen. 

Montøren sier i sin forklaring fremre drivhjul. Det antas at dette er i forhold til fartsretningen og 
ikke normal kjøreretning. Vognen rullet bakover, og det er grunn til å tro at det var vippearmen 
bak på vognen som ble hevet slik at drivhjulene fikk kontakt med fasen.  

Vaieren på fallsikringen foran på vognen ble slitt av under utrasingen. Vognen beveget seg 
bakover, så fallsikringen var bak i forhold til fartsretningen. Skadene på de to brakettene er 
tilnærmet like og kraften har vært oppover rettet. LR mener at dette indikerer at fallsikringen har 
ligget over begge linene. For sammenligning vises det til Figur 4.3.   
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Figur 9.1 - Braketter for fallsikringen 

9.2 SN146984 Hendelse 4. september 2015 
Fakta 

Fra Statnetts avvikssystem: 

Under skifte av avstandsholdere mellom M14 og M6, kom det regnvær. Noe som resulterte i at 
tråden ble glatt. Ved passering av M10, mot minus, skulle undertegnede se an forholdene. Det 
var så glatt at vogna skled. Den vertikale vinkelen for nevnte spenn, er satt til 12 grader. Maks. 
helling for vogn ved våt tråd er 15 grader. Parkeringsbrems ble slått opp idet vognen passerte 
første avstandsholder. Vognen fortsatte å akselerere samtidig som jeg iherdig forsøkte og få satt 
på parkeringsbremsen. Dette klarte jeg omsider etter å ha passert avstandsholder nr. 2. Da 
vognen stoppet, var jeg ca. 150-200 meter unna masten. 

Anbefaling 

Det vises til anbefalingen om å bruke vippearm under fasen, se kapittel 6, Rutiner og prosedyrer. 

9.3 SN149428 Hendelse 19. november 2015 
Fakta 

Fra Statnetts avvikssystem: 

Under bytting av avstandsholdere, skled linevognen 70-80 meter. Fikk stoppet med 
parkbremsene omsider. Parkeringsbremsene fikk noen skader. Grunnen til dette, er at det var et 
veldig tynt og ikke synlig islag. Dette islaget er mest sannsynlig blitt laget av tåke som var dagen i 
forveien. 

Anbefaling 

Det vises til anbefalingen om å bruke vippearm under fasen, se kapittel 6, Rutiner og prosedyrer. 
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• SHA plan 
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/6/ Intervju med Nettpartner i Molde 13.05.2016. 

/7/ Intervju med Powerline i Molde 27.05.2016. 
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/9/ Diverse kommunikasjon med Utstyrskontrollen. 
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