
Gunnar Holth Grusforretning AS

• Firma presentasjon

• Bedriften ble etablert på Granli i 1965.

• Hovedkontor er i Mårvegen på Kongsvinger.

• Vi er pr dd. 125 ansatte.

• Firmaet har 12 masseuttak hovedsakelig på Østlandet, men vi 

har også et uttak i Nordland.

• Mobilavdelingen vår er den største aktøren på mobilknusing 

av masser i Norge.

• Vi har eget laboratorie på Elverum, hvor vi utfører 

prøvetaking av interne varer, og testing for eksterne kunder.



Dødsulykke Rambydalen

• Hva, når, hvor

• Arbeidsulykke m/fatale følger. Vedlikehold av knuseverk. 

Gravemaskin, heising,,,,,,, 

• 19.11.2014

• Rambydalen, Jessheim, Ullensaker kommune.

• Hvem, Mann, 30 år gammel fra Hedmark.

• Driftsoperatør fra mobilavdelingen til GHG.

• Konsekvens

• Klemt under………, m/ dødelig utgang.

• Varsling: nødetater, nærmeste leder, arbeidstilsynet.



• Hva gjør man som leder?

• For meg var dette en sterk opplevelse.

• Hvordan kunne dette skje?

• God oppfølging av de ansatte

• God støtte fra mine nærmeste

• Åpenhet innad i selskapet

• Etterforskning og granskning.



• Hva var gjort i forkant kursing opplæring rutiner etc.

• Opplæring 

• Rutiner?

• Rapportering?

• Fokusområder

• Forbedring av utstyr.

• Systematisert arbeidet med sikkerhets opplæring av personell. 

• Økt fokuset på bygging av en god HMS kultur i bedriften.

• Personell som er på jobb for oss, skal kunne reise hjem fra arbeid i samme tilstand 

som dem ankom sin arbeidsplass.



• Hvilket nye tiltak er implementert

• Oppgradering av maskiner 

• Nytt  kommunikasjonsutstyr mellom driftsoperatører ved visse type service arbeider

• Opplæring

• Det utføres overordnede risikoanalyser

• SJA gjennomføres ved alle farlige, eller for oss ukjente arbeidsoppgaver.

• Rutiner 

• En felles digitalplattform, hvor alle har tilgang til informasjon.

• Nettbrett er en del av utstyrspakken for hvert anlegg, og i tillegg til å ha tilgang til HMS Systemet, 

benyttes dette til registrering av Sikker Jobb Analyser, og til rapportering- og behandling av 

uønskede hendelser.



Om du syntes sikkerhet er dyrt, prøv en ulykke.

Takk for oppmerksomheten.


