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KOMPASS - Tema er en rapportserie som belyser 
aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. 
Rapportserien formidler aktuell forskning og 
erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynets 
utadrettede virksomhet. KOMPASS skal bidra til 
kunnskapsutvikling, og stimulere til økt interesse for 
arbeidsmiljø. 
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1 Kunnskap for å forebygge 

Det ble registrert i alt 371 arbeidsskadedødsfall i 34 ulike hendelser i det landbaserte arbeidslivet i 20122. 
Denne rapporten presenterer en beskrivelse av hendelsesforløpet, omstendigheter og direkte årsaker til 
hver enkelt av disse hendelsene. Beskrivelsene av hendelsene er i hovedsak basert rapporter fra 
Arbeidstilsynet sine granskninger av hver enkelt ulykke. 
 
Et arbeidsskadedødsfall er definert som dødsfall grunnet hendelser hvor det foreligger opplysninger om 
at skaden skjedde i forbindelse med arbeid. Dødsfall som skjer innen ett år som følge av skader påført i 
hendelsen, regnes med i statistikken.  
 
Formålet med denne rapporten er å formidle Arbeidstilsynet sin kunnskap om arbeidsskadedødsfall for 
å forebygge lignende hendelser i framtiden. Gjennom å bruke denne kunnskapen kan en styrke og 
målrette det forebyggende arbeidet. 
 
Rapporten gir en fyldig innsikt i hver enkelt hendelse. Dette er nyttig da typene av årsaksforhold og 
hendelsesforløp er så varierte og ofte så unike at de vanskelig lar seg presentere bare ved hjelp av tall og 
figurer. I rapporten er beskrivelsene av de enkelte ulykkene gruppert under deloverskrifter som viser til 
næring på ulykkessted. 
 
Dersom du ønsker en sammenstilling av de viktigste hovedtrekkene ved arbeidsskadedødsfallene, kan 
du lese Arbeidstilsynet sin rapport «Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012». 
 

1 Korrigerte tall pr april 2013  
2 Omfatter ikke fiske, sjøfart, virksomhet offshore og flygende personell. 
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2 Beskrivelser 

2.1 Jordbruk, skogbruk og havbruk 

Klemt under låvedør, person omkom 
En person ble funnet fastklemt under en 4x4 m stor låvedør på en gård. Den forulykkede ble funnet 
død. 
 
 
Klemt under hjullaster, arbeidstaker omkom 
En polsk arbeidstaker kom i klem under en hjullaster. Forulykkede skulle flytte noen paller med veisalt, 
og den direkte årsaken til ulykken ser ut til å ha vært at hjullasteren holdt for høy hastighet i det den 
svingte opp en låvebru. Den høye farten medførte at hjullasteren veltet og falt ned utenfor låvebrua. 
Føreren kom i klem under hjullasteren, og døde av skadene. På ulykkestidspunktet manglet låvebrua 
forsvarlig rekkverk på den øverste delen. Det var montert setebelte i hjullasteren, men beltet ble ikke 
benyttet da ulykken skjedde. 
 
Arbeidstilsynet har etter tilsyn påpekt flere indirekte årsaker til ulykken, som manglende sertifisert 
opplæring, manglende internkontroll i virksomheten og manglende dokumentert risikovurdering. 
 
 
Falt ned fra tak, snekker døde 
En snekker var innleid for å utføre utbedring av et tak i et hønsehus. Arbeidet innebar å isolere mellom 
takstoler og sette opp plastplater som underkledning. Det ble benyttet stige og stillas til arbeidet og 
snekkeren falt enten på veg opp stigen til stillaset eller ned fra stillaset. Snekkeren arbeidet alene. 
  
Gjennom tilsyn etter ulykken ble det avdekket at stillaset og stigen hadde flere mangler. Stillaset hadde 
ikke rekkverk, og stigen var for kort og manglet skliknotter i begge ender. Indirekte årsak til ulykken ser 
ut til å være dårlig planlegging og mangelfullt utstyr.  
 
 
Gikk tom for luft, dykker omkom 
En dykker fra Latvia var på oppdrag ved et oppdrettsanlegg hvor et dykkerteam skulle hente opp en 
oppsamler for død fisk. Oppsamleren var festet i bunnen på en av merdene på anlegget. Vanligvis er 
det ikke nødvendig å dykke for å hente opp oppsamleren, men siden den hadde kilt seg fast ble en 
dykker sendt ned for å heve oppsamleren ved hjelp av en heveballong. Politirapporten viser at 
forulykkede har gått tom for luft under dykket og omkommet som en følge av dette. 
 
Tilsyn foretatt etter ulykken viser flere brudd på gjeldende forskrift om dykking. Dykkeren var ikke 
utstyrt med tilstrekkelig luftmengde til å kunne utføre jobben med heveballong, vedkommende hadde 
ikke ekstra pusteflaske med seg, og fikk ingen varsel om at luften i pusteflaske var brukt opp i og med 
at den manglet reserveutløser. 
 
Det var på ulykkestidspunktet ikke etablert noe system for kommunikasjon mellom dykker og 
dykkerleder, og dykkeren hadde ingen muligheter til å varsle om luftmangel. Dette er brudd på forskrift 
om utførelse av arbeid som regulerer sikkerhet og helse ved arbeid under vann, hvor det stilles krav om 
talekommunikasjon/trådløs kommunikasjon ved selvforsynt dykking. Dykkeren var heller ikke utstyrt 
med oppstigningsvest for nødoppstigning og hadde heller ikke livline, noe som også er forskriftsfestet. 
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Helikopter styrtet, to personer omkom 
To personer, piloten og en passasjer, omkom i en helikopterstyrt. Piloten inkluderes ikke i offisiell 
norsk statistikk over arbeidsskadedødsfall fordi vedkommende var svensk statsborger ansatt i en svensk 
virksomhet. 
 
Helikopteret ble benyttet til reinsanking da det styrtet, og arbeidet ble gjennomført ved at to reineiere 
drev flokken framover med hver sin snøskuter mens helikopteret drev lavtflyging over flokken. Det var 
til dels dårlig vær, med kraftige snø- og haglbyger, og det ble fløyet etter at det hadde blitt mørkt.  
 
Ulykken er under granskning av Statens havarikommisjon for transport. Kommisjonen har ikke 
avdekket tekniske feil på helikopteret. 
 
 
Traktor gikk gjennom isen, sjåfør druknet 
En person brøytet snø med traktor på et islagt vann. Under dette arbeidet gikk traktoren gjennom isen, 
og føreren druknet. 
 
Den omkomne var hesteoppdretter, og var i ferd med å brøyte en treningsbane for travhester da 
ulykken inntraff. 
 
 
Falt ned i silo, gårdbruker omkom 
En gårdbruker og en avløser jobbet med utlegging av fôr i et siloanlegg. Da anlegget stanset gikk 
gårdbrukeren for å sette anlegget i gang igjen. Etter hvert gikk avløseren for å se etter forulykkede siden 
anlegget ikke startet. Han fant da gårdbrukeren død nede i siloen. Avdøde var påført skader av en 
mekanisk transportinnretning (fylltømmer) som sto i siloen. Det er sannsynlig at den omkomne har falt 
fra kanten og ned i siloen.  
 
 
Klemt mellom traktor og gjødselsvogn, gårdbruker omkom  
En gårdbruker drev med utkjøring av bløtgjødsel med traktor og gjødselsvogn. Da ulykken skjedde var 
den forulykkede i ferd med å fylle gjødselsvognen ved hjelp av en gjødselpumpe som ble drevet av en 
annen traktor. Da påfyllingen var fullført gikk han ut av traktoren for å slå av påfyllingspumpen. Da 
begynte traktoren med vogna å rulle, og han kom i klem mellom gjødselsvognen og den parkerte 
traktoren. 
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2.2 Industri 

Propangass antent, arbeidstaker omkom 
En arbeidstaker omkom som følge av en kraftig eksplosjon under planlagt vedlikeholdsarbeid av en 
propantank. Ytterligere tre personer ble skadet i ulykken. 
 
Ulykken skjedde i forbindelse med planlagt vedlikehold 
(rekvalifisering) av en propantank i en industrivirksomhet. 
Vedlikeholdet skulle utføres av et kontrollfirma som var 
engasjert til oppdraget, og den omkomne var tilknyttet dette 
firmaet. 
 
For å kunne utføre vedlikeholdet måtte tanken tømmes, og 
for å få fjernet all propanvæske/gass raskt ble trykket i 
gasstanken økt ved at det ble ført vann gjennom en slange 
fra virksomhetens lokaler og inn via en ventil i tankens 
bunn. Mens dette pågikk, løsnet vannslangen fra vann-
uttaket. Da vannet rant ut av vannslangen, sivet rester av propangass via slangen og inn i en bygning på 
anlegget. Her ble propangassen antent og det oppsto kraftig eksplosjon. Eksplosjonen forårsaket også 
store materielle skader i virksomheten.  
 
 
Møteulykke med varebil, arbeidstaker omkom 
En arbeidstager omkom som følge av en kraftig møteulykke. Den omkomne kjørte en varebil, som 
kolliderte front mot front med en møtende pickup. Føreren av den andre bilen fikk moderate fysiske 
skader. Ulykken er gransket av politiet og Statens vegvesen sin ulykkesgruppe. 
 
 
Falt ned fra lift, arbeidstaker omkom 
En arbeidstager omkom da liften han stod i veltet etter å ha blitt påkjørt av en traverskran.  
Ulykken skjedde i forbindelse med rutinemessig vedlikehold. Den omkomne skulle skifte ut en lyspære 
i taket i produksjonshallen i virksomheten. For å utføre 
arbeidsoppgaven, stod arbeidstageren i en lift, som var kjørt 
opp til om lag 6,5 meters høyde.  
 
Inne i produksjonshallen opererte det traverskraner. Den 
omkomne befant seg i en kransone da han utførte arbeidet i 
høyden. Mens den omkomne stod oppe i liften, ble en 
traverskran på 16 tonn satt i bevegelse og traff liften som 
veltet i sammenstøtet. Arbeidstakeren fulgte med liften da 
den traff betonggulvet, og omkom senere av skadene.  
 

Illustrasjonsbilde av en traverskran 
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Klemt mellom maskiner, arbeidstaker omkom 
En arbeidstaker døde etter å ha kommet i klem mellom to maskiner.  
 
Ulykken skjedde i en produksjonshall i en sementfabrikk. 
Den omkomne oppholdt seg på en plattform ved en blande-
stasjon, da en krybbe med omlag 2 tonn betong kom mot 
han som hengende last i en montert skinnegang under taket.  
 
Den omkomne stod med ryggen til da krybben ankom. 
Påmontert sikkerhetsanordning for automatisk stans 
fungerte, men krybben traff ham i ryggen da han på 
tidspunktet sto bøyd inn over silotoppen. 
 
Arbeidstakeren ble fraktet til sykehus, men døde senere av 
skadene. 
 
 
 

2.3 Bygg og anlegg 

Fikk problemer under oppstiging, dykker omkom 
En person omkom under dykking i forbindelse med fundamentering for en ny kai.  
 
Dykkeren skulle inspisere og plugge borehullene. Dykket ble gjennomført på et tidspunkt da det ikke 
foregikk boring og sikten under vann var god. Forulykkede foretok først et kort dykk ned til ca. sju 
meters dybde. Deretter utførte avdøde et nytt dykk som varte i ca. 70 minutter. Ved oppstigningen 
oppsto det problemer, og dykkeren ble straks løftet opp ved hjelp av en våtklokke av 
overflatemannskapet. Livreddende førstehjelp ble igangsatt umiddelbart, men uten at de lyktes med å 
redde livet til dykkeren. 
 
Betongelementer falt ned, arbeidstaker omkom 
En utenlandsk arbeidstaker omkom da flere betongelementer falt ned. 
 
Ulykken skjedde ved et kontorbygg under oppføring. Seks betongelementer i et etasjeskille falt ned 
mens det ble utført monteringsarbeider. To betongelementer lagret oppå etasjeskillet som falt ned, ble 
også med i raset. Den omkomne arbeidet i etasjen under etasjeskillet som raste ut, og denne etasjen ble 
knust av raset, slik at den omkomne ble med bygningsmassene ned til etasjen under den han arbeidet i 
da raset gikk. 
 
Raset oppsto fordi en stålbjelke som ikke hadde tilstrekkelig støtte kom i bevegelse. Bevegelsen oppsto 
fordi det ikke var satt opp mange nok midlertidige støttestag langs siden av stålbjelken, som igjen skulle 
holde vekten av betongelementene. Dermed vippet bjelken i lengderetningen. Støttestagene hadde også 
muligens sunket ned i gulvet de sto på fordi det ikke var utført fugestøping av elementene i gulvet, noe 
som egentlig skulle vært gjort. Stålbjelken skulle i tillegg ha vært støpt fast i en av betongsøylene den 
hvilte på, noe som heller ikke var utført. Videre var betongsøylen ikke støpt fast til underlaget, og dette 
har ytterligere bidratt til å gjøre konstruksjon ustabil.  
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De to elementene som var lagret oppe på etasjeskillet som raste, belastet også konstruksjonen, og bidro 
dermed ytterligere til at ulykken ble utløst.  
 
I samarbeid med Arbeidstilsynet har politiet etterforsket hvorfor arbeidet ikke ble utført slik det skulle 
vært gjort. I skrivende stund er ikke etterforskningsresultatene klare. 
 
 
Stålrør falt ned – ansatt i bemanningsselskap omkom 
En person kom under en bunt med stålrør som falt ned fra et lasteplan. Han døde senere av skadene. 
Ulykken skjedde på en byggeplass hvor et nytt hotell var under oppføring. Den forulykkede var ansatt i 
et bemanningsselskap, og på ulykkestidspunktet var vedkommende innleid som sveiser til et selskap 
som igjen var engasjert av prosjektets hovedbedrift.  
 
Forulykkede drev på ulykkestidspunktet med opprydding, og var iført vernesko, arbeidstøy og 
sveisehjelm med øreklokker og visir. I det den innleide arbeidstakeren passerte en lastebil som sto 
parkert for lossing, ble vedkommende truffet av en bunt med stålrør som falt ned fra bilens lasteplan. 
Rørbunten veide omtrent 1000 kilo, og personen ble liggende i klem under bunten.  
 
Bunten med stålrør falt ned fordi den ble skjøvet ned av en truck som ble brukt til å losse bilen. 
Vanligvis ble lossingen utført med kran, men på ulykkestidspunktet fantes det ikke kran tilgjengelig. 
Lastebilen var i utgangspunktet utstyrt med sidestolper for å sikre at lasten ikke skulle falle av. Av 
naturlige grunner var disse fjernet på lossesiden hvor trucken arbeidet, men de var også fjernet på 
motsatt side hvor den forulykkede passerte. 
 
Arbeidstilsynet sine undersøkelser etter ulykken har avdekket flere alvorlige sikkerhetsbrudd. Blant 
annet hadde ikke truckføreren sertifisert eller annen dokumentert opplæring for den trucktypen som ble 
benyttet. Det forelå også en instruks for lossing som påla maskinførere å benytte signalmann dersom de 
ikke hadde full oversikt losse-området. Denne instruksen ble ikke fulgt på ulykkestidspunktet. 
 
Forulykkede ble fraktet til sykehus av ambulansehelikopter etter ulykken, men ble erklært død senere 
den samme dagen.  
 
 
Betongelement falt ned – bygningsarbeider omkom 
En bygningsarbeider arbeidet på et betongelement som falt ned fra en bygning under oppføring. 
Arbeideren ble med i fallet på 20 meter og døde på stedet. 
 
Den omkomne, som var utenlandsk statsborger, var utleid fra et bemanningsbyrå til en underentrepre-
nør på prosjektet. Under arbeid på toppetasjen (6. etasje), revnet et 16 meter langt betongelement på 
langs, og falt ned. Den omkomne sto på elementet da hendelsen inntraff, og ble med i fallet. Forulyk-
kede døde momentant av skadene påført av fallet og betongen vedkommende fikk over seg. Bygningen 
er plassert 6 meter fra en sterkt trafikkert vei med tilliggende fortau. Kun tilfeldigheter gjorde at ikke 
flere som befant seg på bakken ble skadet. Ulykken inntraff klokken 08.15 om morgenen.  
 
Arbeidstilsynet har i sin granskning av ulykken påpekt at det ikke forelå en arbeidsinstruks for den 
aktuelle arbeidsoperasjonen. Mangel på informasjon og arbeidsinstruks utgjorde derfor en vesentlig 
risiko i underentreprenørens arbeid. Underentreprenøren hadde overfor hovedentreprenøren påpekt 
denne mangelen i en sikker jobbanalyse utført relativt lang tid i forveien for arbeidsoperasjonen.  
Ulykken er per april 2013 ikke ferdig etterforsket av politiet. 
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Klemt mellom truck og varebil, ansatt omkom  
En ansatt i en entreprenørvirksomhet skulle flytte en 
gressklipper fra et lager og over til lasterommet i en bil ved 
hjelp av en truck. Bilen sto i en svak helling, og avdøde 
kjørte først trucken tett inntil bilens bakluke, satte på 
håndbrekket og gikk så ut av trucken for å skyve kassen 
med gressklipperen inn i bilens varerom.  
 
Da ulykken inntraff sto den omkomne mellom dørkarmen 
på bilen, truckens pallegrind og truckgaflene. Trucken har 
trolig seget framover og klemt vedkommende mellom 
pallegrinda og varebilens venstre dørkarm. 
 
 
Påkjørt av dumper, arbeidstaker omkom 
En arbeidstaker ble påkjørt av en dumper inne i en tunnel. Vedkommende døde senere samme dag av 
skadene. 
 
Avdøde var ansatt i oppmålingsselskap som var leid inn av hovedentreprenøren for et tunnelprosjekt. 
Arbeidsoppgaven besto i å sette ut koordinater for høydemålinger inne i tunnelen, som et ledd i 
monteringen av takelementer. Under dette arbeidet ble forulykkede påkjørt av en dumper som rygget, 
noe som medførte massive skader. Arbeidstakeren døde senere samme dag. 
 
Arbeidstilsynet antok etter kartlegging samme dag at en bakenforliggende årsak til ulykken var 
manglende rutiner for arbeidet som ble utført, og at det forelå mulige overtredelser av byggherre-
forskriften. Så langt man har kunnet fastslå var det ingenting som tydet på at dumperen hadde noen 
mangler.  
 
Den forulykkede hadde på seg påkrevd personlig verneutstyr, og brukte blant annet såkalte 
synlighetsklær. 
 
Ulykken skjedde i halv-totiden på dagen. 
 
 
Falt fra stige, selvstendig næringsdrivende omkom 
En selvstendig næringsdrivende hadde tatt et oppdrag for en privatperson. Forulykkede skulle utføre 
forefallende arbeid som montering av en trampoline, rydde og felle noen trær. Oppdragsgiver stilte til 
rådighet verneutstyr som hjelm med visir og øreklokker, vernesko og vernebukse. I tillegg holdt han 
motorsag, stige og tau. Oppdragsgiver hadde instruert forulykkede om at dette utstyret måtte benyttes.  
Under saging av grener har en stige som forulykkede sto på trolig glidd, slik at vedkommende falt og 
landet med hodet i asfalten. 
 
Avdøde var utenlandsk statsborger. 
 
 
Baklem på maskinhenger falt ned, anleggsleder omkom 
I forbindelse med anleggsarbeid på et veganlegg skulle en veivalse losses ned fra en maskinhenger. Den 
omkomne hadde lagt ned den høyre hydrauliske baklemmen, mens den venstre trolig har falt fritt ned 
og truffet hodet på forulykkede, som omkom momentant. Det er ikke funnet noen direkte mangler ved 

10 



KOMPASS TEMA: Slik skjedde dødsulykkene 2012 

maskinhengeren og kjørelemmene, men konstruksjonen er slik at den gir mulighet for at baklemmen 
kan falle ned. Det er opprettet markedskontrollsak for denne typen lemmer.  
 
 
Mistet kontroll på dumper, fører omkom 
I forbindelse med arbeid på et veianlegg skulle en skrent ved en europavei ryddes for jord og stein før 
den skulle sprenges ned. Fra hovedveien og opp til skrenten var det laget en tilkomstvei, og forulykkede 
kom kjørende med masse nedover tilkomstveien da 
kjøretøyet kom ut av kontroll. Dumperen kjørte deretter 
over europavegen og gjennom et autovern før den raste 
ned en bratt skråning på ca. 20 meter og havnet i ei elv 
nedenfor veien. Styrhuset ble liggende sidelengs i elva 
mens resten av dumperen sto på hjulene.  
 
Avdøde hadde ikke maskinførerbevis for 
masseforflyttingsmaskiner. 
 
 
 
 
 
2.4 Varehandel, reparasjon av motorvogner 

Falt ned fra rampe, lagerarbeider omkom 
Ulykken skjedde på et lager i forbindelse med håndtering av en pall med varer. Personen som døde 
hadde fått i oppdrag å løfte 3 paller med varer inn på en rampe ca. 3,5 meter over lagergulvet ved hjelp 
av truck. Varene skulle deretter trilles fra rampen og inn i et tilstøtende butikklokale. Det var ingen 
vitner til hendelsen, men det er sannsynlig at arbeidstakeren skulle sette på plass rekkverket rundt 
rampen da vedkommende falt ned og landet på lagergulvet. Rekkverket var fjernet for å gjøre det mulig 
å løfte pallene med varer inn på rampen.  
 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn etter ulykken, og virksomheten fikk pålegg om å igangsette tiltak for 
å hindre at personer eller gjenstander faller ned ved fjerning av rekkverket rundt den aktuelle rampen.  
 
 
Klemt av bakløfter, transportarbeider omkom 
Den forulykkede skulle levere varer på et mottakersted og var trolig i gang med lossearbeid. 
Vedkommende ble funnet død med hodet i klem mellom bilens lastelem og åpning bak på varebilen. 
Det var ingen vitner til ulykken. 
 
Løftelemmens styringspanel var en-hånds betjent, og plassert så nært lemmen at klemskade var mulig. 
En slik enhåndsbetjening er ikke i samsvar med Norsk Standard. Virksomheten besluttet etter ulykken 
at bilen ikke skulle brukes mer. Arbeidstilsynet valgte på den bakgrunn ikke å gi pålegg om at utstyret 
skulle utbedres for å tilfredsstille dagens krav til to-håndsbetjening og plassering av styringspanelet slik 
at det ikke skal være mulig å komme inn i faresonen. 
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2.5 Transport og lagring 

Tankbil kjørte av veien, sjåfør omkom  
En tankbil kjørte utfor veien på en fylkesvei, og havnet deretter i elva. Ulykken skjedde ved en sving 
inn på en smal bro og tankbilen kjørte over rekkverket på broen og ut i elven.  

Da sjåføren ikke ble funnet på ulykkesstedet ble det etter hvert satt i gang søk. Senere samme kveld ble 
sjåføren funnet omkommet i førerhuset på kjøretøyet.  

Årsaken til utforkjøringen er ukjent men det ble beskrevet at det var glatt på stedet. 

Kom inn i skitrekk, ansatte døde 
En ansatt var alene i øvre del av et skitrekk for å utføre vedlikeholdsarbeid. Oppgaven besto i å hakke 
vekk is og fjerne snø fra retursvinghjulet i den øvre delen av skitrekket. På et tidspunkt var det 
radiokommunikasjon mellom forulykkede og andre i staben, og skiheisen ble startet. Like etter 
oppnådde ikke kollegene til den forulykkede lenger radiokontakt, og da de ankom ulykkesstedet med 
snøscooter noen minutter etterpå fant de kollegaen sin omkommet i skitrekket, ca. 4 til 5 meter over 
bakken.  

Den omkomne var nyansatt og jobbet alene i retursvinghjulet slik at det var ingen vitner til ulykken. 
Det antas at vedkommende har falt ned på svinghjulet og blitt påført skader som medførte døden.  

Arbeidstilsynet stengte deler av anlegget etter ulykken fordi det ble funnet svikt i rutinene. Arbeids-
tilsynet mente at sikkerheten for de ansatte ved skisenteret var for dårlig. Skitrekkanlegget var for dårlig 
sikret for vedlikeholdsarbeid og virksomheten ble pålagt å kartlegge farer og problemer med skitrekket 
samt legge frem tiltak for å få ned risikoen for de ansatte. Skitrekket ble åpnet da rutinene var 
dokumentert utbedret. Saken er fortsatt under arbeid. 

Gravemaskin skled ut i vannet, maskinfører omkom 
En gravemaskinfører holdt på med masseutskiftning ved et vann i forbindelse med veiarbeid. Under 
denne arbeidsoperasjonen oppsto det en utglidning eller forkastning av de innkjørte massene som 
gravemaskinen arbeidet på, noe som førte til at gravemaskinen skled ut i vannet og sank til bunns. Den 
erfarne anleggsmaskinføreren ble liggende under vann i lang tid før vedkommende ble hentet opp og 
fraktet til sykehus. Maskinføreren omkom av skadene forårsaket av ulykken.  

Gjennom Arbeidstilsynets oppfølging av ulykken kom det fram at virksomhetens rutine for avviksbe-
handling ikke ble fulgt etter noen av de masseutglidningene som skjedde rett forut for dødsulykken. 
Arbeidstilsynet er av den oppfatning at manglende opplæring i egne rutiner utgjorde en vesentlig risiko 
for utførelsen av arbeidet. Arbeidet på stedet burde ikke vært igangsatt igjen før egne rutiner var fulgt 
opp og nødvendig tiltak var iverksatt.  

Ulykken skjedde tidlig på morgenen, nesten tolv timer etter at arbeidsskiftet hadde startet. 
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KOMPASS TEMA: Slik skjedde dødsulykkene 2012 

2.6 Overnattings- og serveringsvirksomhet 

Slått i hodet, dørvakt omkom 
Den ansatte arbeidet som dørvakt på et utested og var ikledd dørvakts-vest. Vedkommende sto vakt 
like utenfor utestedets inngang. En pubgjest ble bedt om å forlate stedet. Gjesten gikk til angrep og den 
ansatte ble truffet i hodet av et slag fra gjesten. Dørvakten døde senere på sykehus som følge av den 
påførte voldsskaden.  
 
Denne hendelsen er et arbeidsskadedødsfall, men også en alvorlig kriminalsak. 
 
 
 
2.7 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

Ulykke ombord i skip, arbeidstaker omkom 
En arbeidstaker omkom i en arbeidsulykke ombord i et skip som befant seg i utenlandsk farvann.  
 
Da ulykken inntraff arbeidet den ansatte med vedlikehold av varslingsbøyer for tsunamier. Arbeidsgiver 
var et norsk teknologiselskap, og selskapet hadde arbeidet med bølgesystemer siden 2005. Forulykkede 
var en av de mest erfarne fagfolkene på området.  
 
Etter ulykken ble den omkomne raskt fraktet inn til land, og erklært død ved ankomst på sykehus.  
 
 
 
2.8 Forretningsmessig tjenesteyting 

Fall fra stor høyde, ansatt i bemanningsforetak døde 
En ansatt falt 7 etasjer ned gjennom en luke i taket på en bygning under oppføring og landet på et 
betonggulv hvor han ble funnet død av skadene påført i fallet. Ulykken skjedde på en byggeplass, og 
den omkomne var ansatt i et bemanningsforetak. Ulykken skjedde på dagtid, ca. klokken 13. 
 
Forulykkede var utenlandsk statsborger, og leid inn via et bemanningsselskap til byggeprosjektet. 
Arbeidet foregikk på taket av bygningen, og oppgaven var å lage en provisorisk trapp noen meter til 
side for en lysåpning. Lysåpningen lå over en av bygningens trappesjakter, og var delvis tildekket av en 
lem som var lagt over som fallsikring. Lemmen var for tung til å kunne løftes bort av en person, men 
det var fullt mulig for en person å skyve den til side. En antagelse er at avdøde har stått oppreist og 
framoverbøyd, mens han har skjøvet lemmen foran seg og samtidig mistet balansen og stupt framover 
og ned i sjakten. 
 
Lysluken hadde tidligere vært sikret med et rekkverk, men dette var fjernet og erstattet med den omtalte 
lemmen. Arbeidstilsynet avdekket også at den aktuelle arbeidsoperasjonen ikke hadde vært gjenstand 
for en såkalt sikker jobbanalyse. Ansvaret for dette ligger hos hovedentreprenøren som hadde 
samordningsansvaret på byggeplassen. 
 
 
Kollisjon med firmabil, ansatt omkom 
Forulykkede satt i en firmabil som kolliderte med et tungt kjøretøy i motsatt kjørebane. Vedkommende 
døde av skadene påført i kollisjonen. 
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Personen som omkom var ansatt i et anleggsgartnerfirma. Flere ansatte fra dette firmaet hadde arbeidet 
hele dagen på et oppdragssted, og etter at de hadde avsluttet arbeidet om kvelden kjørte de hjemover i 
en kolonne med tre firmabiler. Den omkomne var fører av bilen som kjørte bakerst i følget. I følge 
politiet brukte vedkommende sikkerhetsbelte, og farten var stabil like før ulykken inntraff. 
 
Ca. kl. 21.20 kom firmabilen som avdøde kjørte over i motsatt kjørebane, og kolliderte med en tankbil 
som fraktet diesel og bensin. Føreren omkom i kollisjonen. Etter ulykken oppsto det en voldsom brann 
i tankbilen, som varte i flere timer. Tankbilsjåføren kom seg unna, og var fysisk uskadet etter 
sammenstøtet.  
 
Avdøde var utenlandsk statsborger. 
 
 
 
2.9 Offentlig administrasjon og forsvar 

Fly styrtet, fem offiserer omkom 
Et Hercules-fly var på vei fra Evenes til Kiruna da det styrtet inn i en fjellvegg. Flyet deltok i øvelsen 
Cold Response, og skulle hente utstyr og personell i Kiruna. Årsaksforholdene er foreløpig uklare, men 
den endelige rapporten fra havarikommisjonen er ventet å komme i april 2013.  
 
Fem offiserer omkom i ulykken. 
 
 
 
2.10 Undervisning 

Påført voldsskader, skoleleder omkom 
En skoleleder ved en folkehøgskole ble drept av en elev ved skolen. Ektefellen til den drepte som også 
arbeidet ved skolen, ble også skadet i voldsepisoden. Statsadvokaten tok senere ut tiltale mot studenten 
for forsettlig drap.  
 
 
 
2.11 Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter  

Påkjørt på parkeringsplass, sjåfør omkom 
En sjåfør døde etter å ha parkert vogntoget han kjørte på en oppstillingsplass. Et annet vogntog skulle 
foreta en u-sving inntil det parkerte vogntoget, for så å kunne parkere på motsatt side av oppstillings-
plassen. Forulykkede skulle lukke døren på det parkerte vogntoget, og ble sannsynligvis stående når det 
andre vogntoget foretok u-svingen. Dermed kom han i klem mellom sitt eget kjøretøy og tilhengeren 
på vogntog nummer to. 
 
Arbeidstilsynet avdekket etter ulykken at det manglet en plan for gjennomføring av arbeidsoperasjonen, 
det vil si flytting av store kjøretøy og stort utstyr innenfor et markedsområde. Det var heller ikke gjen-
nomført en risikovurdering, eller utført tiltak for å redusere risikoforhold. Det ble gitt pålegg om dette 
til virksomheten. 
 
Avdøde var utenlandsk statsborger. 
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