
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse 
Wirebruddsikring som var påmontert løpekatt på tårnkran 
løsnet og falt ned 55 meter. Den landet ca 2 meter fra en 
lærling. Vekt ca 2 kg. 
 
I etterkant av hendelsen gjennomførte sakkyndig virksomhet 
kontroll av kranen på oppdrag fra Kranor. Det ble da avdekket 
et annet alvorlig avvik: for korte bolter for innfesting av vekter 
på kranblokk slik at låsemuttere ikke var tilstrekkelig entret på 
gjengene. 
 
 

Hendelsessted 
QUADRUM BYGG E 
 
 

Hendelsens potensiale 
5. Ekstremt alvorlig 
 
 

Faktisk Skadeomfang/konsekvens 
1. Ingen personskade 
 
 

Direkte utløsende årsaker 
 Manglende/mangelfull låsepinne/låsemutter på festebolt til 

wirebruddsikring. 
 

Barrierer som fungerte 
Sakkyndig virksomhet ble tilkalt og foretok kontroll av kranen 
etter at wirebruddsikring hadde falt ned. 
 
 

Tiltak/læring 

1. Det gjennomføres uavhengige, sakkyndige, kontroller 
av tilfeldig utvalgte kraner i alle forretningsområder.  

 
2. Kvalitetsrevisjon av Kranor planlegges.  

 
3. Selv ved enkelthendelser på kritisk utstyr bør en 

vurdere å gjennomføre grundig sjekk/kontroll da slike 
enkelthendelser kan indikere svikt i vedlikehold og 
kontrollrutiner. 

 

Lær av hendelsen 
VDE_186459 - Fallende gjenstand/last 

Del som falt ned, her montert påløpekatt 

Bakenforliggende årsaker 
 Mangelfulle rutiner for sammenstilling av deler på kran: 

 Låsing av festemutter på wirebruddsikring ble 
ikke avdekket 

 For korte bolter ble brukt til innfesting av lodd på 
kranblokk 
 

 Mangelfull kvalitetskontroll 
 Mangelfull låsing av festemutter for 

wirebruddsikring ble ikke avdekket 
 For korte festebolter for lodd på kranblokk ble 

ikke avdekket 
 
 

 Mangelfull montasjekontroll på byggeplass: 
 Mangler ble ikke avdekket under montasjekontroll 

– wirebruddsikring og kranblokk er kvittert ut som 
OK på kontrollrapport. 

 
 Mangelfull gjennomføring av 3 måneders service på 

tårnkran: 
 Mangler ble ikke avdekket under service – 

wirebruddsikring og kranblokk er kvittert ut som 
OK på servicerapport. 

Distrikt*   Agder 

Hendelsesdato* 02.03.2021 

Kranblokk med lodd. Festebolter er markert. 

 

For korte bolter. Minimum tre gjenger skal være 
synlige på utsiden av mutter. 

Kontaktinformasjon 
Tone Randi Møller  
Tone.moller@veidekke.no   tlf: 479 00 770 
 


