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Vi viser til tilsyn den 19.07.2018 med deres virksomhet ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS | 
orgnr. 987615516.

Arbeidstilsynet har mottatt varsel om en arbeidsulykke i virksomheten. På bakgrunn av dette har 
Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn. I tilsynet har vi kontrollert virksomhetens systematiske arbeid med 
helse, miljø og sikkerhet samt andre spesifikke forhold i forbindelse med den meldte hendelsen.

Arbeidstilsynet har tidligere sendt krav til opplysninger av dato 30.07.2018 og 18.09.2018, og vil 
behandle saken videre utfra det som er mottatt av opplysninger.

Hendelsesforløp

Den omkomne, som var vikar i Øvre Romerike brann og redning IKS, fikk innkalling til etterslokk av 
skogbrann klokken 00:30, lørdag 14.07.2018. Han hadde ikke arbeidet tidligere med noen av 
brannmannskapene som var i tjeneste på dette tidspunktet. Han ble spurt om han hadde nødvendig 
opplæring på tidspunktet han ankom stasjonen, og bekreftet dette før de kjørte ut til brannfeltet. 

I den første tiden var han med på å legge flere slangeutlegg, samt å bistå mannskaper fra stasjon 3, og 
gikk senere over til etterslokking. Det opplyses i intern ulykkesrapport at etter en tid oppsto vannmangel 
i den omkomnes felt.  Brannen blusset noe opp, og slangen som den omkomne betjente, var ikke lang 
nok. Omkomne hadde ikke nødnettradio, og måtte derfor kontakte mannskap som sto i nærheten for 
hjelp. Brannmannskapene som utførte etterslokk, fikk forespørsel om forpleining under arbeidet.

Resten av natten blir bekrevet som rolig. Brannmannskapene som utførte etterslokk, arbeidet med en 
slik avstand mellom seg at de kunne rope beskjeder til hverandre. De hadde imidlertid ikke 
visuell kontakt, fordi det var høydeforskjeller i terrenget. Etterhvert ble sannsynligvis også avstanden 
mellom dem såvidt stor at de ikke kunne kommunisere med hverandre.

På morgenen stilte mannskap fra sivilforsvaret som også var til stede, spørsmål om hvor 
brannmannskapene var. En brannkonstabel gikk for å se hvor de befant seg. Den omkomne var ikke der 
de trodde han var, men ble etter hvert funnet litt lenger unna. Det ble umiddelbart alarmert "mann 
nede". Det ble straks utført førstehjelp, samt at det ble rekvirert ambulansehelikopter som fløy til 
Ullevål sykehus. Den omkomne hadde fortsatt puls under transport til sykehuset, men døde senere på 
sykehuset.

Arbeidstilsynets vurdering
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Arbeidstilsynet har mottatt en del dokumentasjon. Ut fra redegjørelser og intern ulykkesrapport 
beskrives det ganske detaljert hva som ble gjort både i forkant av hendelsen, og etter.

Denne sommeren ga Øvre Romerike brann og redning i perioder ekstra stort arbeidspress med mange 
branner samtidig, og som derfor gir virksomheten et ekstra stort ansvar i å ha klare instrukser og gode 
rutiner for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er 
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding 
senest 30.11.2018. Dere vil etterpå motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Informasjon og opplæring - for å ivareta sikkerheten 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefare som kan være 
forbundet med arbeidet, og gis den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta 
sikkerheten på arbeidsplassen.

Følgende forhold ligger til grunn:

Den omkomne hadde vært tilknyttet stasjon 2 i Eidsvoll fra januar 2018. Når det gjelder opplæringen av 
ham, har Arbeidstilsynet etterspurt dokumentasjon. Vi har mottatt skriv datert 07.08.18 hvor det 
fremkommer at han deltok på en informasjonskveld 31.01.18. Det var her gjennomgang av selskapet, id-
kort, utdeling av uniform og verneutstyr. I tillegg forklares det at medio februar var det tre dager med 
grunnleggende innføring i organisering i ØRB, arbeid på skadested, bekledning og verneutstyr, innføring i 
slangeutlegg og vannføring samt hvordan bruke dette. Hver enkelt deltaker fikk utdelt Norges 
Brannskoles opplæringsplan  som de skulle ha med seg og få bekreftende signaturer i, etter hvert som 
opplæringen pågikk. Den omkomnes perm er ikke funnet i ettertid, og vi oppfatter det slik at denne 
regnes som personlig og oppbevares av hver enkelt arbeidstaker hjemme.

Virksomheten opplyser i dokumentasjonen at det altså var startet opplæring av den omkomne. 
Virksomheten står selv for grunnopplæringen. I løpet av to år skal nyansatte gjennom et grunnkurs som 
er i regi av DSB. Det kan imidlertid ikke fremvises dokumentasjon på hva den omkomne faktisk hadde 
gjennomgått av opplæring på ulykkestidspunktet. Vi vil for ordens skyld presisere at det foreløpig ikke 
kan tas standpunkt til hvorvidt det er årsakssammenheng mellom manglende opplæring og denne 
arbeidsulykken. Vi forutsetter at politiets etterforskning vil avdekke nærmere detaljer rundt 
dette. Uansett mener vi det er avdekket mangler ved arbeidsmiljøet i forbindelse med opplæring av 
arbeidstakere. Virksomheten har ikke kunnet fremlegge rutine for å dokumentere opplæringen. Vi 
varsler derfor pålegg om at virksomheten for fremtiden må sørge for riktig opplæring og en rutine for 
dokumentasjon for hva hver enkelt arbeidstaker har av opplæring. Denne dokumentasjonen 
skal også være tilgjengelig for arbeidsgivers representant, slik at det sikres at arbeidstakere ikke sendes 
ut på oppdrag som krever en form for opplæring/kunnskap som arbeidstaker ikke har mottatt på 
oppdragstidspunktet.

Vi gir foreløpig nedenforstående varsel om pålegg.  Vi gjør oppmerksom på at vi også senere kan komme 
med varsel om pålegg på andre temaer dersom nye opplysninger tilsier dette.  
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Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning §§ 8-1 og 9-1.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 04.01.2019 ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse/rutiner som ivaretar og sikrer at tilfredsstillende og adekvat informasjon og 
opplæring for fremtiden blir gitt til arbeidstakere, før de sendes ut på aktuelle oppdrag.

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefare som kan være 
forbundet med arbeidet, og gi den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta 
sikkerheten på arbeidsplassen.

Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne 
forstår. 

Vi gjengir for ordens skyld innholdet i reglene som ligger til grunn for ovenstående varsel om pålegg:

Arbeidsmiljøloven § 3-2, første ledd, bokstav a:

For å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

a)at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at 
arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1. Gjennomgående krav til opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer 
eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av 
arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr 
eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

I opplæringen av personer under 18 år, skal det tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at 
de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet.

Innehaver av virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere og som ved bruk av utstyr og utførelse av 
arbeid kan utsette arbeidstakere for fare, skal sørge for å ha nødvendig opplæring og kvalifikasjoner.

Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig.

Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning§ 9-1. Gjennomgående krav om informasjon til 
arbeidstakerne

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter får løpende informasjon om 
risikofaktorer i tilknytning til arbeidet og hvordan disse kan unngås.

Informasjon skal være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker.

Når det gjelder kravet om skriftlig dokumentasjon for rutiner vedr. opplæring og informasjon, viser vil til 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 
annet ledd nr. 7, og 4. ledd.
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Oppfylte krav om opplysninger
Arbeidstilsynet viser til tilbakemelding av 26.10.2018. Vi anser pålegg om opplysninger for innfridd etter 
dette.

Krav om opplysninger 
Vi viser til krav til opplysninger som ble sendt 30.7.2018 og 18.09.2018.

Arbeidstilsynet mottok dokumentasjon i saken 20.8, 09.10, 26.10 og 20.11.2018.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/34942.

Fra 1. januar 2019 vil ikke Arbeidstilsynet lenger sende ut brev på papir til de som ikke åpner brev i 
meldingsboksen sin i Altinn. Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til 
bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice: https://www.altinn.no/hjelp/.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
www.arbeidstilsynet.no
www.regelhjelp.no
https://www.altinn.no/hjelp/
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Med hilsen

Arbeidstilsynet

Vigdis Tingelstad
tilsynsleder
(sign.) Lars Erik Kristiansen

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.


