
 

 

MANDAT ARBEIDSGRUPPE/PROSJEKT 

Arbeidsgruppe/prosjekt: Sikkerhet i grøft 

 

Bakgrunn: Med kvikkleireraset i Gjerdrum som bakteppe, samt en nylig kritisk 
grøftekollaps i samme området, som kunne ha medført at liv gikk 
tapt - heldigvis var det en arbeidsleder med nok kunnskap som 
klarte å stoppe arbeidene i tide, neste gang er vi kanskje ikke så 
heldige – er det et opplevd behov for å øke kompetansenivået i 
bransjen på geoteknikk og gravearbeidet.   
 
Marthinsen & Duvholt AS (datterselskap i Skanska) og Skanska 
ønsker å invitere bransjen til et felles prosjekt for å jobbe videre 
med dette.  

Formål:  Formålet er å øke kompetansen og risikoforståelsen i flere ledd av 
anleggsnæringen, om geoteknikk og grøftegraving for å forhindre 
kollapser i forbindelse med gravearbeid.  
 
Det er svært viktig at denne kompetansen og kunnskapen kan 
forankres hos de utførende uavhengig om de kjører maskin eller er 
funksjonær 

Oppgave: • Heve kunnskapsnivået rundt faremomenter ved 
gravearbeid i områder med kompliserte grunnforhold 

• Lage veileder for tolkning av geotekniske rapporter som er 
forankret i bransjen 

• Krav til hva en geoteknisk rapport skal inneholde i samme 
veileder 

o Beskrivelse av grunnforhold 
o Plan for sikker gjennomføring 
o Er geoteknisk rapport basert på samme modell 

som skal benyttes? Graveskråninger eller skal det 
benyttes avstivning? 

o Etc 

• Hva må entreprenøren ha kontroll på? 
o Spesifisering av risikovurdering, hvor tydelig må vi 

være på stedsangivelse og plassering 
o «alarm triggere» eller når man bør stoppe 

arbeidene? 
o Grave og grøfteplaner med eksempler (Beste 

praksis) 
▪ Lagring av masser 
▪ Grøfteprofiler 
▪ Krav til dimensjonering 
▪ Etc 

o Kontroll ved endring av værforhold og store 
nedbørsmengder 

o Endringer i naturen rundt oss (overvann) 



 

 

o Fremtidige endringer i forskrift om utførelse 
kapittel 21 (gravearbeid) stiller mange nye krav 

o Etc 
 

Etablert: xx.xx.2021 

Deltakere: Arbeidsgruppen skal primært bestå av deltakere fra flere deler 
næringskjeden.   
 
Relevante deltakere: 
 
Byggherrer – Både kommuner og statlige som f.eks SVV og 
BaneNor 
 
Entreprenører – Både små og store 
 
Rådgivende ingeniører geoteknikk 
 
Regionalt verneombud 
 
Norsk arbeidsmannsforbund 
 
MEF 
 

Arbeidet ledes av:  Anders Gørrisen, Marthinsen & Duvholt AS 

Aktiviteter/arbeidsform/plan 
for arbeidet: 

Se oppgave 

Tidsplan:  

Resultater/produkter: • Veiledere/bransjenorm 
 

Budsjett: Partene bærer egne utgifter. 
Eventuelle utviklingsmidler må skaffes.  

 

Mandatet utarbeides av prosjektet/arbeidsgruppen og bør som minimum inneholde punktene over.  



 

 

Deltakere:  

Firma Navn e-post Telefon 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


