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1. Beskrivelse 
I forbindelse med valsearbeider på prosjektet, kjørte vals19 tonn seg 

fast og måtte trekkes løs. Det ble benyttet gravemaskin 23 tonn til 

denne operasjonen. Kjetting ble anhuket i gravmaskin i løftekrok, 

kjetting ble anhuket i vals på trekkøre bak på vals. Grunnet at 

løftekrok var for liten ble kjetting trukket gjennom to trekkører og 

anhuket tilbake i kjetting. Det ble benyttet kjettingskrev som er 

designet for løft av div. elementer/kum/rør. Når maskin forsøkte å 

dra vals, lykkes ikke dette. Maskin måtte endre på vinkel og benytte 

mer kraft. Dette førte til både ugunstig/ikke riktig anhuking og feil 

vinkel. Kjetting røk og knuste rute i dør som sto åpen i vals. På 

arbeidssted var kun sjåfør av vals og maskin tilstede. 

2. Skadeomfang/konsekvens
• Personell: Ingen personskade, men potensiale er alvorlig skade 

på personell.

• Materiell: Kjettingskrev og rute i dør ødelagt. Dør ble knust siden 

den sto åpen. 

• Ytre Miljø: Ingen skade.

3. Direkte utløsende årsaker 
Feil anhuking, feil type kjetting, feil dimensjonering kjetting og krok, 

hastverk og feil metode, 

4. Tiltak/læring
Det etableres rutine for berging av maskiner og utstyr, godkjent 

utstyr anskaffes og skal plasseres på kjent lokasjon på anlegget og 

merkes med dimensjon og vekt. Kun personell som har nødvendig 

kompetanse skal benytte dette utstyret og gjennomføre berging av 

utstyr/maskiner.
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5. Bakenforliggende årsaker og 

barrieresvikt

Menneskelig

• Ingen risikovurdering gjennomført, løsningen 

ble ikke vurdert før gjennomføring. 

• Stresset situasjon hadde fått beskjed om at 

lastebiler/utstyr måtte frem. 
Teknisk

• Kjettingskrev skal ikke benyttes til denne 

type operasjoner.

• Utstyr designet for denne type operasjoner 

er ikke tilgjengelig på prosjektet.. 

Organisatorisk

• Riktig utstyr var ikke tilgjengelig på 

arbeidsstedet. 

• Rutiner for berging var ikke etablert og gjort 

kjent.

• Linjeledelse var ikke involvert i avgjørelsen.
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