
Erfaringsoverføring
Klemulykke ved montering av vinduer

ÅRSAKER:

Direkte årsaker

Vinduet velter etter å ha bli truffet av 

glassmonteringsliften i akselererende hastighet.

Bakenforliggende årsaker

• Manglende kjennskap til «Forskrift om organisering, 

ledelse og medvirkning», herunder § 10-2

• Arbeidsoperasjonen med valg av metode og utstyr var 

ikke godt nok planlagt i forkant.

• Det ble ikke gjennomført SJA eller sikkerhetssamtale.

• Utstyrsspesifikk opplæring var ikke gitt til samtlige 

involverte i arbeidsoperasjonen.

• Dersom alle vinduene på pallen hadde vært vendt 

samme vei, hadde dette forenklet arbeidsprosessen. 

• Glassmonteringsliften hadde en funksjonsfeil/skade 

på vendebryteren som gjorde at liften kun gikk 

fremover.(Mulig medvirkende årsak) Feilen ble 

oppdaget dagen etter ulykken.

HENDELSE:

Ulykken skjer ved oppstart for innsetting av vindusfelt. Arbeidslaget består 

av to tømrere. Grunnet vinduenes høye vekt benyttes en 

glassmonteringslift fra Smartlift. Når arbeidslaget skulle begynne på en ny 

pall, måtte ytterste vindu på pallen manuelt roteres 90 grader.

En person stiller seg så på venstre side av vindu for å støtte/holde vindu, 

mens den andre tømreren manøvrerer glassmonteringsliften for å komme 

korrekt inn mot glasset på vinduet. 

Plutselig får glassmonteringsliften en akselererende hastighet fremover. 

Tømreren som manøvrerer liften, merker umiddelbart at han ikke har 

kontroll. Glassmonteringsliften treffer vinduet som forflytter seg 20-30 cm i 

bunn, og samtidig vrir seg mot den personen som holder vindusfeltet, før 

det deretter velter. Vinduet tar først tak i tuppen på tømrerens høyre fot og 

låser denne. Tømreren får så vinduet over høyre kne. Kollegaene på 

stedet roper at tømreren må slippe vinduet, men hen sitter fast. Tømreren 

klarer i løpet av noen få sekunder å løfte litt på vinduet å dytte det inn på 

en verktøy-Arvid som sto i området. Tømreren ble liggende i ro på dekke 

med store smerter. På sykehuset får tømreren påvist flere brudd i høyre 

legg og ankel, samt tre røkte leddbånd.

TILTAK:

Prosjekt:

• Overordnet risikoanalyse, oppdateres med bruk av glassmonteringslift som 

utstyr/hjelpemiddel. Funksjonstest skal inngå som et av tiltakene i analysen. 

Testen skal gjennomføres hver dag før oppstart.

• Sikker jobbanalyse utarbeides for montering med glassmonteringslift

• Utstyrsspesifikk opplæring skal gis og dokumenteres for alle involverte i 

arbeidsoperasjonen, før oppstart.

• Glassmonteringsliften er byttet ut med en annen type glassmonteringslift, som 

tidligere prosjekt har hatt god erfaring med. Dette kontrollpanelet har en 

skilpadde/hare hastighet, som generelt oppleves bedre å betjene. 

Selskap:

• Skal sørge for at fremtidige vindusleveranser pakkes med alle vinduer samme 

vei på en pall, for å unngå manuell håndtering.

• Gjennomgang av Læringsark med erfaringsoverføring i alle prosjekt i Betonmast 

Boligbygg

• Ta initiativ til økt bruk av Sikkerhetssamtalen i alle prosjekter. 

Konsern:

• Lage et system for typespesifikk opplæring

Bilde 1: Glassmonteringsliften 

som ble benyttet. 

Bilde 2: Fra område 

ulykken fant sted.

Vinduet som 

skulle monteres

Bilde 3: Ytterste vinduene 

står alltid vendt med utvendig 

beslag på vinduspallene.

Bilde 4: Rekonstruksjon av 

område og plasseringer.

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§10-2

