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1 Granskningsgruppens sammensetting, mandat og metode 
Granskningsteamet har bestått av  

Kirsten Skaare, Metier/Insenti – granskningsleder 

Tron Tangeraas, Metier/Insenti – medarbeider 

1.1 Mandat 
Fredag 15.4 skjedde en tragisk ulykke i prosjektet Vestre korridor. Ulykken skal granskes i tråd med 

prosedyre for granskninger av alvorlige HMS-hendelser. Saken beskriver mandat for granskningen. 

Mandat gitt av Statnett: 

Det iverksettes en granskning av ulykken.  Granskningen skal kartlegge faktiske omstendigheter, samt 

relevante direkte og bakenforliggende årsaker til ulykken samt vurdere Statnetts utøvelse av rollen 

som byggherre. Hovedmålet med granskningen er læring for å hindre gjentakelse av denne type 

ulykker og for å forbedre våre prosesser og rolleutøvelse. 

Granskningen organisert slik:  

Granskningseier er Konserndirektør Konsernstab Knut Hundhammer. Prosedyre for granskninger 

peker på Konserndirektør for rammet enhet, men også at Konsern kan overstyre dette, dette 

innebærer uklarhet. Det planlegges å bruke samme praksis som ved granskningen av dødsulykke i 

2013 der Konserndirektør Konsernstab var granskningsleder. Prosedyren vil endres slik at denne 

praksisen blir nedfelt formelt og presist.  

Granskningens referansegruppe består av: 

• Konserndirektør B&A Elisabeth Vike Vardheim 

• Avdelingsleder SHA Kjersti Langeland 

• Kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen 

• Advokat Steinar Parelius 

• HMS- og HR-direktør Kirsten Berg 

Prosjektet skal holdes informert underveis i granskningen, men ikke delta i referansegruppen. 

Granskningen gjennomføres som en eksternt gjennomført granskning. Dette innebærer at 

granskningseier setter granskningen ut som et eksternt oppdrag. Granskningen skal involvere berørte 

parter, med mulighet for disse til å gi innspill og korrigere faktafeil og gjennomføres i tråd med " 

Prosedyre for granskning av alvorlige HMS hendelser". Analyser og vurderinger skal bygge på fakta. 

Granskningsteamet skal: 

• Bli gitt nødvendig den autoritet, tilganger og samarbeid som trengs for å gjennomføre 

granskningen på en effektiv måte. 

• Kartlegge og dokumentere hendelsesforløp samt annen informasjon, omstendigheter og 

forhold som anses å ha bidratt direkte eller indirekte til hendelsen. 

• Synliggjøre tekniske, organisatoriske og menneskelige aspekter med betydning for ulykken 
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• Vurdere varsling, beredskapsrutiner og gjennomføring av beredskapssituasjonen 

• Identifisere og anbefale preventive tiltak, og hvis nødvendig ytterligere undersøkelser 

• Identifisere og anbefale punkter relevant i erfaringsoverføring for andre enheter i Statnett 

• Sluttføre og overlevere rapport innen avtalt dato 

Tidsplan for granskningen vil diskuteres med granskningsleder før den endelig vedtas. 

Granskningseier beslutter plan for granskning. Det planlegges følgende møtepunkter, flere kan 

besluttes underveis i granskningen: 

• Oppstartsmøte der granskningsleder legger frem plan for arbeidet og får tilgang på 

kontaktpunkter og relevante dokumenter, planlagt innen 22. april. 

• Statusmøte for arbeidet og foreløpige funn innen 4. mai 

• Foreløpig rapport legges frem innen 13. mai 

• Endelig rapport legges frem innen utgangen av mai 

Granskningsleder har mandat til å foreta de undersøkelser som han/hun finner nødvendig.  Det 

forutsettes at det er god kontakt og tilgjengelighet på relevante nøkkelpersoner hos Statnett og 

Dalekovod. Relevante funn skal distribueres raskt i organisasjonen. HMS- og HR direktør er 

administrativ kontakt for granskningsleder. 

Granskningseier er mottaker av rapport og legger denne frem for Konsernledelsen. Rapporten 

oversettes og gjøres tilgjengelig for Dalekovod.  

Kostnader knyttet til gjennomføring av granskningen dekkes av utbyggingsprosjektet Vestre korridor. 

 

1.2 Metode 
Granskingen er gjennomført med intervjuer av involvert personell hos entreprenør og byggherre, 

samtale med begravelsesagent, befaring på ulykkesstedet, samt gjennomgåelse av politidokumenter, 

inkludert foreløpig obduksjonsrapport, samtale med obdusent og prosjektdokumentasjon tilgjengelig 

på Statnetts e-room. 

 

2 Bakgrunn 
Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet 

er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kilovolt til 

420 kilovolt. Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det 

bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også 

til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål. 

 Dette skjer på ledningsstrekningen: 

- Oppisolering av ledningene fra Tonstad til Feda fra 300 kilovolt til 420 kilovolt spenningsnivå 

- Bygging av ny ledning fra Ertsmyra til Kvinesdal 

- Omlegging av ledninger mellom Kvinesdal og Feda 
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- Ny likestrømsledning fra Ertsmyra til Vollesfjord, der ledningen går over i en undersjøisk kabel til 

Tyskland (NordLink-forbindelsen)   

- Riving av en rekke ledninger 

 

Fremdrift: 

- Konsesjon ble gitt desember 2013 

- Oppisolering pågår. Pr. medio august er godt over halvparten av mastene oppisolert 

- Forventet ferdigstillelse av oppisolering er høsten 2016 

- Oppstart for bygging av nye 420 kilovolt ledninger er august 2015 

- Planlagt ferdigstillelse av 420 kilovolt ledninger er høsten 2018 

 

Arbeidet med linjestrekking på prosjektet Ledningspakke 1 er tildelt Dalekovod, et kroatisk 

entreprenørselskap som har flere års erfaring fra arbeid for Statnett. Entreprisen har en kostnad på 

ca 500 mill NOK og utgjør en stor del av årlig omsetning for den kroatiske entreprenøren. Dalekovod 

hadde også i 2011 en dødsulykke på et prosjekt for Statnett. 

3 Hendelsesforløp  
 

3.1 Beskrivelse (mest sannsynlig) 
Arbeidet med å strekke linjer i området Tonstad-Feda pågår ved siden av to parallelle høyspentlinjer. 

For dette arbeidet er det krav om jording av arbeidsstedet, for å sikre mot induksjon. 22 mm wire var 

trukket, det aktuelle arbeidet var forberedelse for trekking av faseledningene. For arbeid ved mast 

385 var det jordet ved mast 382 og mast 388. Statnett stiller i tillegg krav om spesifikk Sikker jobb 

analyse (SJA) og bruk av LFS (Leder for Sikkerhet) ved denne type arbeid. LFS er ansvarlig for 

elsikkerheten på arbeidsstedet og er godkjent av Statnett for å inneha denne funksjonen.  

For arbeidet på mast 380-401 ble SJA utført av Dalekovod 1. april 2016. Arbeidsledelse og alle 

aktuelle operatører hos entreprenøren deltok på denne SJA-en.  

Den 15. april ca kl 0715 ble det som vanlig gjennomført et Tool-box møte før oppstart av arbeidet 

den dagen. Etter møtet dro arbeidslagene til dagens oppmøtested. Det var regnvær og arbeidslagene 

fikk beskjed om å vente i bilene inntil været var bra nok til å gå opp i mastene. I mast 385 skulle det 

monteres et jordingsapparat, tilsvarende som to andre jordingsapparater i samme mast.  
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Figur 1: Mast 385 – pilen viser operatørs posisjon før fall og hvor han følt. 

Operatør og LFS gikk ut av bilen ca kl 0830 og operatør gjorde seg klar og klatret opp i masten ca kl 

0850. Han benytter fallsikring på vei opp og bruker fallblokk når han går ned i stigen for å arbeide 

med jordingsapparatet. LFS følger med på arbeidet med jordingsapparatet og kommuniserer med 

operatør ved at de roper til hverandre. De har begge radio, men benytter dette når de ikke hører 

hverandre med å rope. Operatør fester jordingsklemme for jordingsføring i travers. Slipper deretter 

ned jordingskabel som da henger løst fra festet i traversen. Fester seg deretter til fallblokken, tar 

med seg jordingsstang og klatrer ned stigen. Nede i stigen fester han seg med sikringsline for å ha 

begge hendene fri. Bruker da jordingsstangen og fester andre enden av jordingen til 
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nedtrekksblokken på linen. Jobben er da i prinsippet ferdig og operatør løsner sikringslinen og klatrer 

opp stigen til traversen, mens han fortsatt er festet i fallblokken. Dette er så lang bevitnet fra LFS.  

Antatt videre hendelsesforløp:  

På traversen henger han fra seg jordingstangen og kobler fra fallblokken, uten først å feste 

karabinkroken til fallselen han alltid har på seg, dette er dokumentert i politirapport (se figur 2).  

Han oppdager at jordingsføringen mellom travers og line ligger på feil side av stroppen til 

nedstrekksblokken. Operatør bestemmer seg da, uten å rådføre seg med LFS, å rette opp feilen ved å 

løsne jordingsklemmen i traversen og deretter får jordingsføringen i riktig posisjon. Han sitter da i 

traversen og skrur løs jordingsklemmen. I det øyeblikk jordingsklemmen mister kontakt med 

traversen blir da induksjonsspenningen ledet gjennom kroppen til operatør. Han hadde på seg vanlig 

arbeidstøy, stoffhansker og vernesko uten særskilt tilpasning for strømeksponering. («vaskehud» 

avbildet på høyre hånd tyder på bruk av våte hansker) Hvor mye spenning operatøren fikk gjennom 

seg vil være avhengig av konduktivitet i våte hansker/ fuktige klær, det må antas at han siden han var 

usikret holdt seg i traversen med venstre hånd, han kan da ha fått en ukjent mengde strømstyrke 

gjennom kroppen. 

LFS på bakken hørte et skrik, så at kroppen til operatør ristet og at han sèg sammen, og så at han falt 

lydløst til bakken. 

 

Figur 3: Viser antatt posisjon for arbeidsstedet da hendelsen inntraff (bildet er tatt etter ulykken, med en 

Statnettansatt i masten). 

Antatt posisjon 

før fall 

Riktig bruk av 

passiv sikring 
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Figur 4: Viser alt involvert utstyr og operatørs antatte posisjon før fall. 

Festepunkt jording på 
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Løsnet jordingsklemme 

Fall/sikringsblokk, feil 
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9 
 

 

Figur 5: Viser feilen ved jordingen, som det antas at operatør holdt på å rette da han falt. 

 

Løsnet 

jordingsklemme 

Jordingsføring på feil 

side av stropp til 

nedstrekksblokk 
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Figur 6: MTO-diagram for hendelsen 
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Figur 7: Viser feil plassering av fallblokk 

 

3.2 Varsling av hendelsen 
Dalekovod v/ prosjektleder varsler Statnett v/ass byggeleder om at det har vært en fallulykke på 

mast 385. Varslingen gjøres i henhold til varslingsplanen, ambulanse/Sea King kommer raskt til 

stedet, krisestab blir opprettet hos Statnett sentralt og kriseteam fra Flekkefjord er tidlig på stedet og 

bistår.  

Avvik festing fallblokk 

Riktig festing 

fallblokk (i travers) 
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Det ble videre iverksatt varsling til kommunens lokale krisestab som bisto 

byggeplassadministrasjonen med håndtering av involverte. Det ble også arrangert en minnestund 

med katolsk prest ved bedehuset i Gyland, som et tilbud for alle involverte eller kolleger av 

forulykkede. HR og HMS-stab fra Statnett sentralt har også bistått med samlinger for debrief og 

håndtering av reaksjoner i ettertid. 

Granskingsteamet vurderer at beredskapen er gjennomført i henhold til Statnetts rutiner og at den 

på alle vis er svært godt ivaretatt, også med oppfølging av alle involverte i etterkant. 

4 Konsekvenser 

4.1 Personskade 
Det antas at operatør fra Dalekovod døde som følge av fall fra stor høyde. Obduksjonsrapporten 

beskriver en rekke indre og ytre skader, men det er ikke funnet synlige skader i huden etter 

strømgjennomgang.  Obdusenten sier at hun likevel ikke fullstendig vil utelukke strømgjennomgang 

eller elektrisk støt. Dette kan bli nærmere avklart i endelig obduksjonsrapport som er ventet å være 

ferdig i løpet av juli. 

4.2 Materielle skader 
Ingen materielle skader registrert. 

5 Tapspotensiale 
Tapspotensialet i denne hendelsen vurderes til å være det samme som faktisk konsekvens. 

6  Årsaksanalyse 

6.1 Direkte årsaker 
Operatør brukte hendene for å løsne klemme på jordingsapparat, dermed fikk han et elektrisk støt 

som følge av induksjonsstrøm på arbeidsstedet (antakelse på basis av vitneobservasjon og 

undersøkelse av utstyr i etterkant). Operatør skulle ha benyttet jordingsstang til dette arbeidet. 

Operatør hadde ikke festet kroken på fallsikringsutstyret han hadde på seg – var usikret. 

6.2 Bakenforliggende årsaker/mangelfull styring 
De direkte årsakene baserer seg på de feilene som operatøren gjorde og er derfor knyttet til ham 

alene. Av den grunn er det ikke mulig å fastslå de bakenforliggende årsakene absolutt, disse er derfor 

basert på granskingsteamets undersøkelser i form av det som er kommet frem gjennom alle foretatte 

intervjuer, ekstra opplysninger fra obdusent og rapporten fra politiets tekniske undersøkelser. 

Fordi operatøren gjorde flere åpenbare feil/brudd på rutiner og instrukser, har vi lett etter årsaker til 

at han gjorde dette. En vitneobservasjon går ut på at han så nedfor ut om kvelden 14. april, men 

dette er ikke blitt bekreftet av flere enn denne ene, etter direkte spørsmål til flere. Operatøren var 

kjent som en svært omgjengelig, glad og utadvendt person, som også var svært ansvarlig i utførelsen 

av sitt arbeid. Ut fra en slik beskrivelse har vi kommet frem til følgende mulige bakenforliggende 

årsaker: 
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Mulige bakenforliggende årsaker: 

- Tok en snarvei – i stedet for å gå ned igjen i stigen og benytte jordingsstangen for å løsne 

jordingsklemma og flytte jordingskabelen til rett side, valgte han å gjøre dette fra traversen 

og med hendene, for å spare tid/krefter 

- Kjente ikke risikoen – ut fra intervjuer og dokumentasjon tror vi operatøren kjente risikoen 

med induksjonsstrøm, men tar likevel med dette som en mulig bakenforliggende årsak, da vi 

ikke kan fastslå det helt sikkert 

- Ukonsentrert/fraværende – operatøren hadde utført tilsvarende arbeidsoperasjon rundt 

150 ganger før og skulle kjenne både sikkerhetskrav og metode svært godt, det at han gjør så 

grove feil kan derfor forklares med at han av en eller annen grunn var ukonsentrert om 

arbeidet sitt denne dagen 

- Fysisk redusert – operatøren kan ha vært syk på den aktuelle dagen, selv om dette ikke er 

observert av andre 

- Psykisk redusert – operatøren kan ha vært psykisk redusert pga hendelser vi ikke er kjent 

med, noe en enkelt vitneobservasjon antyder 

- Følte seg trygg – han kan ha følt seg trygg ved arbeid i traversen og dermed latt være å feste 

fallsikringen 

 

Med utgangspunkt i ovenfor nevnte bakenforliggende årsaker har vi vurdert hvilke 

svakheter/mangler i styringssystem som kan forårsake disse.  

 

Mangelfull styring/mangler i styringssystem: 

- Sikkerhetskultur hos entreprenør – Dalekovod kan ha svakheter mht atferd hos både ledere 

og operatører, selv om dette ikke er bekreftet gjennom intervjuer eller registrerte avvik. Det 

er vanskelig å si om atferden hos denne ene operatøren er et enkeltstående tilfelle, eller om 

det er et kulturelt problem i bedriften. 

- Opplæring i induksjon – det kan være en svakhet i opplæring/informasjon som gjør at 

operatørene ikke er tilstrekkelig kjent med risikoen ved å arbeide nær parallelle linjer. 

- Helsekontroller av personell som skal arbeide i høyden – det kan være svakheter/mangler i 

helsekontrollene som gjøres på årlig basis, hva angår psykisk egnethet for å utføre dette 

arbeidet. 

- Daglig tilstandsvurdering – dersom operatøren var enten fysisk eller psykisk redusert på 

ulykkesdagen kunne dette kanskje være oppdaget gjennom en daglig tilstandsvurdering, som 

pr i dag ikke gjennomføres. 

- Beregning av induksjonsspenning – det ble ikke gjort noen beregning av induksjonsspenning 

for den aktuelle dagen og det har vist seg vanskelig å gjøre dette i ettertid. Operatørene 

kunne kanskje vært bedre kjent med risikoen dersom dette ble gjort i forkant av arbeidet, 

men vi har ikke tro på at dette ville vært utslagsgivende ved denne hendelsen. 

- Varsling ved spesielt høy strøm på parallell ledning – det er pr i dag ingen rutine for varsling 

fra netteier når det er spesielt høy strøm og dermed økt risiko for induksjonsstrøm. Vi har 

heller ikke tro på at dette ville vært utslagsgivende ved denne hendelsen. 

- Kunnskap hos LFS – på basis av intervju med ansvarlig LFS på ulykkesstedet, er det grunn til å 

vurdere kunnskapen og utøvelse av denne funksjonen hos eksterne LFS, da denne funksjonen 

er tillagt et stort ansvar for el.sikkerheten på arbeidsstedet.  
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- Prosedyre for arbeid på master ved spes høy strøm på parallell ledning – det kan være 

svikt/mangler i prosedyren/rutinen for denne typen arbeid, men vi har ikke tro på at dette 

var utslagsgivende ved akkurat denne hendelsen. 

6.3  Vurdering av barrierer 
De barrierer som kan forhindre en slik ulykke ble alle brutt av operatør, slik MTO-diagrammet i figur 

5 viser.  

Fallblokk festet i toppen av stigen i stedet for i traversen: 

Dersom operatør hadde falt mens han var i stigen er det risiko for at rykket i fallblokken ville fått 

stigen til å svikte, noe som også kunne medført fall til bakkenivå. 

Rutine for montering av jordingsapparat: 

Operatør fulgte ikke normal rutine for montering av jordingsapparat da jordingskabelen havnet på 

feil side av festet til nedtrekksblokk. For å rette denne feilen ville det være naturlig å gjøre det fra 

stigen og med samme utstyr, eller løsne stropp til nedtrekksblokk. 

Festet ikke fallsikringen da han kom opp i traversen igjen: 

Operatør fulgte ikke rutine/krav til sikring ved arbeid i høyden da han kom opp i traversen fra stigen 

og unnlot å feste fallsikringen som ville forhindret ham fra å falle til bakken. 

Jordingsstang ikke benyttet ved retting av feil 

Jordingsstangen skal ifølge rutinen alltid brukes ved arbeid med jordingsapparat for å forhindre 

elektriske støt og strømgjennomgang. Operatør valgte selv å bruke hendene i stedet for 

jordingsstangen. 

 

Det er ikke krav til bruk av isolasjonshansker ved denne type arbeid, men slike hansker vil kunne 

hindre elektriske støt/ strømgjennomgang. Denne type hansker anses ikke nødvendig da man fjerner 

risiko ved å benytte jordingsstang til arbeidet. 

7 Vurdering av Statnetts rolle som byggherre 
Granskingsteamet har i løpet av arbeidet også sett på Statnetts rolle som byggherre og oppfølging av 

ansvaret som ligger i Byggherreforskriften. Granskningen slår fast at denne tragiske ulykken skjedde 

som følge av personlige feil hos operatøren som omkom. Det er derfor vanskelig å hevde at Statnett 

som byggherre kunne gjort noe annerledes for å forhindre akkurat denne ulykken. Granskingsteamet 

har lang erfaring med ivaretakelse av byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 

bygge- og anleggsprosjekter. På basis av denne, samt den praksis Arbeidstilsynet formidler i bygg- og 

anleggsbransjen, mener vi at Statnett har et forbedringspotensiale når det gjelder oppfølging av 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på dette prosjektet. Dette har vi oppsummert i noen punkter som 

alle henviser til utøvelse, dvs den praktiske oppfølgingen av de rutinene og kravene Statnett har 

utarbeidet. 

1. Synlig tilstedeværelse fra Statnetts byggeplassadministrasjon ute på linjestrekkingen. Det er 

laget ca 60 HMS-rapporter så langt i prosjektet, samt at byggeleder/KU også dokumenterer 

HMS-kontroller i sine dagbøker. Arbeidet med linjestrekking er ansett å inneha stor risiko, 

spesifikt knyttet til induksjonsstrøm og arbeid i stor høyde. Ved intervjuer er det avdekket at 
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man mistenker mangler ved sikkerhetskulturen til entreprenøren, uten at dette er avdekket 

gjennom rapporterte hendelser eller avvik. Eksempelutsagn: «De jobber så høyt oppe at de 

kan se oss komme på lang avstand, da rekker de å feste kroken før vi ser dem.» Det er ingen 

tvil om at Statnett som byggherre har stilt krav til sin entreprenør, men etter vår mening 

kunne oppfølgingen av kravene vært mer tydelig ute på arbeidsstedene. 

2. Deltakelse i entreprenørens HMS-aktiviteter. Statnett deltar på noen vernerunder, men ikke 

alle. Gjennomgåelse av gjennomførte SJA-er på prosjektet viser også at Statnett i svært liten 

grad deltar på disse møtene, og i så fall bare der de selv har en funksjon i arbeidet som skal 

utføres, for eksempel som LFS. Det blir opplyst at bakgrunnen for dette er at Dalekovods 

HMS-aktiviteter skjer på deres eget språk, kroatisk, men vi mener likevel at Statnett som 

byggherre bør være mer deltakende ved entreprenørens HMS-aktiviteter. 

3. Innsikt i entreprenørens HMS-kultur. Gjennom intervjuer har vi oppfattet at det blant 

byggeplassadministrasjonen er noe tvil til entreprenørens sikkerhetskultur, men på direkte 

spørsmål om ulike temaer innen HMS har vi likevel ikke fått klare og entydige svar.  

4. Utøvelse av funksjon som KU. Vi mener at Statnetts beskrivelse av ansvar og oppgaver, samt 

prioritering av gjøremål ikke er formidlet på en slik måte at det er oppfattet tilstrekkelig. 

8 Tiltak 

8.1 Strakstiltak 
Følgende tiltak ble iverksatt etter hendelsen 15. april: 

- Arbeidet med linjestrekking på prosjektet ble umiddelbart stanset etter ulykken. 

- Debrief for involvert Statnett personell inkl. innleide gjennomført på Sandvann i regi av HR og 

BHT 

- Dalekovod gjennomførte 2 dagers workshop for strekkearbeidere 3.-4. mai etter at de 

returnerte fra Kroatia 

- Gjennomgang/gjenoppfriskning av prosedyrer 

o Arbeid i høyden 

o Arbeid nær spenningsførende linje 

o Gjennomgang av «Livreddende regler» og konsekvenser av regelbrudd 

o Gjennomgang av strekkearbeid 

o Gjennomgang av planen for strekkseksjon 380-401 

o Gjennomgang av tekniske beskrivelser/planer 

- Dalekovod styrker tilstedeværelse i felt og har utarbeidet sjekkliste for kontroll av aktiviteter 

- Statnett presiserer at arbeidssted ikke kan ha lengre utstrekning enn at LFS hele tiden kan 

kommunisere med stemmen, og ha full fokus på arbeidsoperasjonen (ref  Instruks for LFS 

IFS1726642) 

- Statnett presiserer at det med dobbelt jording menes at jordingslisser som står ved siden av 

hverandre, enten som helt parallelle, eller på + og – side i samme mast. Enkle lisser kan bare 

brukes når personer ikke er tilstede, eks. dreneringsjording eller rullejord (ref instruks for 

bygging og riving med mer dok nr 1169477 rev 11 Pkt 5.8.4 

- Statnett krav til isolasjonsmotstand i jordingsstenger når det skal jordes for indusert 

spenning = 220 kV 
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8.2 Anbefalinger - korrigerende tiltak 
Granskingsteamet anbefaler følgende korrigerende tiltak som følge av den årsaksanalysen som er 

gjort, basert på de årsakene vi mener er mest nærliggende ved denne hendelsen: 

1. KU bør gjøre seg bedre kjent med entreprenørens kultur gjennom deltakelse i 

entreprenørens HMS-aktiviteter og mer synlig tilstedeværelse ute på arbeidsstedene.  

2. Statnett bør vurdere om det er behov for bedre generell opplæring i induksjon og risikoen 

rundt dette. 

3. Statnett bør vurdere å innføre krav daglig tilstandsvurdering av de som skal utføre arbeid i 

master. Denne bør gjøres av formann/anleggsleder hos entreprenør. 

4. Det bør vurderes om kunnskapsnivået knyttet til både ansvar og oppgaver hos eksterne LFS 

er tilstrekkelig for å ivareta den risikoen som arbeid på parallelle linjer innebærer. 

5. Kikkert bør innføres som fast arbeidsverktøy for LFS på bakken, for å kunne følge med på 

arbeidsoperasjoner i mastene. Kikkert bør også benyttes i større grad for Statnetts 

byggeplassadministrasjon på stikkprøvekontroller, befaringer, inspeksjoner etc. 

Vedlegg 
1. Step-diagram 

2. MTO-diagram 

3. Årsaksanalyse ved bruk av Taps-årsaksmodellen 

 


