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• Sag mangler
• spaltekniv
• vernedeksel over 
sagblad

• Opplæring ikke gitt
• dokumentert
• utstyrsspesifikk



• Fall gjennom takduk til 
lavere nivå

• Bruddskader



• Anleggsmaskiner
• store og tunge
• mye energi i bevegelse
• veg, føre, underlag
• sikkerhetsbelte
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Antall arbeidsskadedødsfall 2012 – 2021
Per sep. 2022, foreløpige tall: 17 totalt, 6 i bygg og anlegg
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Meldte arbeidsskader i bygge- og anleggsnæringen i 2020, fordelt på 
ulykkestype. Kilde: SSB, Statistikkbanken tabell 11343.
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Ulykker med
- gravemaskin,
- dumper
- hjullaster o.l.
er en av 
ulykkestypene 
som tar flest liv 
i bygg og anlegg.

35 ulykker, av 
disse var 19 
dødsulykker.



§ 5-1. Registrering av skader 
og sykdommer

1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle 
personskader som oppstår under utførelse av arbeid. 
Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i 
arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.

2)

3) Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, 
verneombud, bedriftshelsetjeneste og 
arbeidsmiljøutvalg.

Husk melding 
til 



§ 5-2. Arbeidsgivers 
varslings- og meldeplikt

(1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir 
alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal 
arbeidsgiver straks og på hurtigste måte 
varsle Arbeidstilsynet og nærmeste 
politimyndighet. 

Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig.

Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.



Ring Arbeidstilsynet

• Når og hvor skjedde ulykken
• Hvem er du, rolle, telefonnummer
• Andre aktuelle kontaktpersoner – navn, rolle og 
telefonnummer 

• Hva har skjedd og hva er skadeomfanget på personer
• Hvilken(e) virksomhet(er)
• Andre involverte virksomheter på ulykkesstedet

Arbeidstilsynet telefon 73 19 97 00 tastevalg 2



Hva menes med alvorlig skade?

• Hodeskade/hjernerystelse (med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser)

• Skjelettskade unntatt enkle brister/brudd på fingre/tær
• Indre skader (lunger/nyrer/milt osv.)

• Tap av kroppsdel, amputasjon av legemsdel eller deler 
• Forgiftning med fare for varige helseskader (hydrogensulfid-forgiftning)

• Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer (oksygenmangel)

• Forbrenning, frostskade eller etseskade. 
• Skade som krever sykehusbehandling – unntatt enklere 
poliklinisk behandling



Tilsyn og reaksjoner

• Meldte tilsyn
• Uanmeldte tilsyn
• Dokumenttilsyn

• Pålegg
• Stans
• Tvangsmulkt
• Overtredelsesgebyr
• Anmeldelse



Den 8. rapporten legges fram på 
HMS-konferansen nov. 2022





Hva forventes?
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• Sikre god organisering og 
medvirkning

• Kartlegge arbeidsforholdene
• Risikovurdering
• Plan
• Gjennomføring og oppfølging av 
tiltak
(barrierer)


