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Prosessen med å lage nye regler

– Vi startet utredningen i 2020
– Arbeidstilsynet sendte forslag til endringer i gravereglene på høring i 

februar 2021
– Høringsfrist var 30. april 2021
– Dialogmøte med aktuelle parter etter høringen (i august 2021)
– Høsten 2021 – Arbeidstilsynet oppsummere og vurderer innspill
– Eventuell fastsettelse før jul 2021
– Målet er iverksettelse av nye regler fra 01.01.2022
– Utarbeidelse av nye kommentarer til bestemmelsene pågår 
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Mottatte høringssvar på forslaget

- 11 med merknader

Regelrådet, HMS1, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Økokrim, Spekter, Landbruks- og matdepartementet, LO, MEF, 
DSB, Bane NOR, NHO (inkl. BNL, Norsk Industri, NHO Mat og drikke, øvrige landsforeninger i NHO)

- 9 uten merknader

Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 
Kriminalomsorgsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, ST. Olavs hospital, 
Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet

- Se høringen og høringssvarene med innspill på https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/horing-om-
endringer-i-arbeidsmiljoforskriftene-og-forskrift-om-hms-kort-pa-bygge--og-anleggsplasser/

05.11.2021

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/horing-om-endringer-i-arbeidsmiljoforskriftene-og-forskrift-om-hms-kort-pa-bygge--og-anleggsplasser/


Bakgrunn for endringer i gravereglene

– Gravearbeid er særlig ulykkesutsatt arbeid
– Fra 2014 til 2018 har Arbeidstilsynet registrert 108 ulykker ved gravearbeid 
– Konsekvensene av ulykkene er potensielt alvorlige 
– I den angitte perioden var det registrert 92 skadede arbeidstakere og åtte 

dødsulykker forbundet med gravearbeid 
https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/om-oss/forskning-og-
rapporter/kompass-tema-rapporter/2019/kompass-tema-nr-1-2019-ulykker-i-bygg-
og-anlegg--rapport--2019-revidert.pdf

– Vi ser en rotete systematikk i dagens regler
– Noen av reglene er gammeldagse og utdaterte (f.eks. begreper og formuleringer)
– Vi har hatt mye fokus på gravearbeid de siste årene med f.eks. workshops om 

gravearbeid og flere tilsynsaksjoner
– Vi mener et tydeligere regelverk vil gjøre det enklere å etterleve reglene
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Erfaringer fra tilsynsaksjon i 2019

– Våren og høsten 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsynsaksjoner spesielt rettet 
mot gravearbeid

– Vi avdekte mange alvorlige brudd som bl.a. resulterte i at pågående arbeid ble 
stanset på grunn av overhengende fare med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-8 
andre punktum

– Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger
– Manglende bruk av geotekniske undersøkelser
– Mangelfull oppfølging av graveplaner
– Mangelfulle arbeidsinstrukser
– Manglende rømningsveier
– Gravemasser ble plassert for nære eller på gravekanter
– Grøfter dypere enn 2, 0 meter var usikret (manglende avstivning eller uten 

forsvarlig helling)
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Hvilke endringer kommer?

 Noen materielle endringer 
- nye regler som gir endrede plikter for arbeidsgiver

 Endringer som er av presiserende art
- regler som ikke er nye, men som ikke har stått direkte i kapittelet tidligere. Krav 
som allerede er nedfelt i andre forskrifter for eksempel

 Strukturelle endringer
- endring i rekkefølgen av bestemmelsene og krav som får nye paragraftilhøringhet
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Nye materielle endringer

 Nye dybdekrav
- Dybdekravene har betydning for forholdsreglene mot ras og utarbeidelse av 
graveplan og instruks

 Nytt krav om at avstivninger, når det brukes, skal stikke minimum 0,10 meter over 
gravekanten for å hindre nedfall av stein o.l.
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Endringer av presiserende karakter

 Krav til risikovurdering. Både at det skal gjøres risikovurdering, og hva slike 
risikovurderinger skal omfatte

 Krav til opplæring
- skiller mellom opplæring for arbeidstakere som skal utføre gravearbeid og
arbeidstakere som arbeider nede i gravegropen (f.eks. legging av rør, ledninger o.s.v.)

 Krav til informasjon knyttet til gravearbeider
 Krav til kontroll før arbeid nede i gravegroper starter og løpende kontroller med arbeider 

pågår
 Arbeidsgivers ansvar blir presisert i flere bestemmelser. Ønsker å tydeliggjøre at 

hovedansvaret ligger på arbeidsgiver og ikke den enkelte arbeidstaker alene
 Tydeliggjøring av kravet til sikre adkomst- og rømningsveier
 Endring av gamle og utgåtte begreper

- «vaterpass» og «skråmal»  blir til «egnet og forsvarlig måte»
- «gravegrop» – vil omfatte både sjakter og grøfter
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Strukturelle endringer og oppbygning av kapittelet

 Et mer pedagogisk og logisk oppbygd regelverk vil gjøre det enklere for 
virksomheter å sette seg inn i og følge regelverket

 Endringene vil gjøre at kapittelet tilpasses oppbygningen av de andre kapitlene i 
forskriften

 Den nye strukturen på kapittelet vil begynner med kartlegging, risikovurdering og 
tiltak og plan

 Generelle bestemmelser, krav og tiltak vil komme før mer spesielle bestemmelser, 
krav og tiltak
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Hvorfor vil vi endre dybdekravene?

– Vi ser at dybdekravene alene ikke bedrer sikkerheten og vi unngår ikke alvorlig ulykker på 
bakgrunn av dette forslaget alene

– Årsakene til ulykkene er ofte komplekse og består ofte av mangelfull eller manglende 
etterlevelse av reglene

– Vi mener at endrede dybdekrav gjør at det vil bli mer fokus på bruk av graveplan og bruk 
av sikringstiltak som f.eks. bruk av gravekasser. Vi ønsker mer bruk av gravekasser

– Vi ønsker mer bruk av geoteknisk kompetanse ved kartlegging og risikovurdering av 
gravearbeid

– Flere land i Europa har strengere regler enn oss
– Jo mer masse som raser ut, jo mer masse blir arbeidstakere potensielt begravd i
– Jo mer masse, jo tyngre blir påkjenningen på kroppen hvis du blir helt eller delvis begravd 

av massene
– Men, vi ser lite eller ingen forskning på forholdet mellom dybdekrav og skadefølge
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Forslaget til nye dybdekrav som var på høring

 Forholdsregler mot ras. Krav til bruk av forsvarlig helling eller avstivning

- endres fra 2,0 meter til 1,25 meter

 Krav til graveplan 

– endres fra 2,0 meter til 1,25 meter

 Kompetansekrav (når avstivning skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person)

– endres fra 3,0 meter til 2,0 meter
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Innspill til nye dybdekrav og våre vurderinger av disse

- Ulike syn på det med dybdekrav. Noen er i mot at reglene blir endret og vil ha det slik som 
det er i dag, andre er positive til forslagene og ønsker gjerne at vi er enda strengere.

- Vi har sett på tilsvarende reguleringer i andre land rundt i Europa. Vi ser at det er store 
variasjoner og mange ulike måter å regulere dette på.

- Vi har hatt møter med bransjen og partene spesielt for å høre om hva bransjen selv mener 
er riktige dybdekrav. Arbeidstilsynet opplever gode diskusjoner og medvirkning.

- Arbeidstilsynet ønsker mer etterlevelse av gravereglene og vi ønsker å se færre ulykker 
ved gravearbeid.

- Mye fokus på gravearbeid i tilsyn de siste årene viser mange avvik fra reglene.
- Viktig at bransjen selv også anerkjenner reglene og jobber selv for å øke etterlevelsen av 

reglene.
- Arbeidstilsynet ser at endrede (les strengere) regler alene ikke løser alle avvik og økt 

etterlevelse.
- Men Arbeidstilsynet ønsker å bidra med det vi kan både gjennom alle våre virkemidler 

som tilsyn, veiledninger, informasjon og et godt og tydelig regelverk.  
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Veien videre mot nye regler

– Så langt er vår vurdering at vi vil komme til å fastsette endringene, men det 
gjenstår å bestemme seg for dybdekravene

– Vår foreløpige vurdering er at vi ikke trenger en ny høringsrunde
– Vi har begynt på arbeidet med å skrive kommentarer til bestemmelsene
– Vi har et mål om at nye regler blir iverksatt fra 1. januar 2022
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Takk for meg
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