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Bakgrunn for prosjektet
Med kvikkleireraset i Gjerdrum og kritisk grøftekollaps i samme 
området, som kunne ha medført at liv gikk tapt er det opplevd et 
behov for å øke kompetansenivået i bransjen på geoteknikk og 
gravearbeidet (sikkerhet i grøft)

Formål
Formålet er å øke kompetansen og risikoforståelsen i flere ledd av 
anleggsnæringen 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 
gjennom informasjon



Typiske funn gjort av arbeidstilsynet
Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
Oppfølgning av grøfteplaner er mangelfull
Gravemasser er plassert for nær det er gravd
Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
Rømningsveier mangler

Kilde: www.arbeidstilsynet.no artikkel «tilsynsaksjon med farlig gravearbeid  - 13 av 222 virksomheter sanset»

http://www.arbeidstilsynet.no/


Problemstilling og anbefalinger
Avstand mellom geotekniker og utførende er for stor

Oppstartsmøte mellom geotekniker og entreprenør
Geotekniske rapporter bør spisses mere og beskrive tydeligere

Innledende sikringstiltak entreprenør
Innledende sikringstiltak geotekniker
Tiltak ved graving
Varsling

Utpeke en ansvarlig person for grøftene i laget (hvordan identifisere riktig kompetanse og opplæring?)
Hva og hvordan skal man definere kompliserte grunnforhold (Kvikkleire, nærhet til bygg, marine masser etc..)
Sikringstiltak for grøfter bør inkluderes i prosesskoden 



Produktet og planen videre
Videre møter for å ferdigstille produktet
Utvide allerede eksisterende veileder for grøftearbeid (RVO 
Fond) samt egen veileder rettet mot byggherrer og 
geoteknikk

Hjelpemiddel for utførende/funksjonærer på et 
«forståelig» språk med illustrasjoner
Eksempel på beste praksis for grave- og grøfteplaner
Alarmtriggere eller når man bør stoppe arbeidet
Endring i værforhold og eksisterende overvann
Sikker lagring av masser
Viktige huskepunkter for geoteknikk i utførelsen




