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Hensikten med Industrisamarbeidet «Forebygging av 
fallende gjenstander» er å finne en felles beste praksis 
på tvers for verftene med samme team hos Aker 
Egersund, Aibel Haugesund, Kværner Stord og Verdal.



Teamet

▪ Trond Kristoffersen - Aibel

▪ Jostein F Totland - Kværner

▪ Toralf Torgersen - Aker Solutions

▪ Monica Pettersen - Equinor

▪ Sigbjørn Karlsen - Equinor

▪ Elisabet Magnusson - Equinor

Deltagelse av hovedverneombud, 
HMS og byggleder fra hvert verft

Verdal 

Planlegging og forberedelse  – Besøk på verft  – Oppsummering og rapport  – Erfaringsdeling 



Innhold 

• I design tiltak 

• Trening og kompetanse  

• Tekniske barrierer 

• I felt tiltak 

• Veien videre 

• Anbefalinger 

Film: «Closer to home» 

https://kvaerner.wistia.com/medias/4tlbft5nev

https://www.youtube.com/watch?v=fQ91szBnpkY&feature=youtu.be
https://kvaerner.wistia.com/medias/4tlbft5nev


I design 
tiltak



Pre-utrusting av Modul strukturer på bakkenivå før innløft

Construction metode personell er tidlig involvert i engineering



Pre-utrusting av Jacket strukturer på bakkenivå før roll-up og sammenstilling

Construction metode er premissgiver I design og egen Manual utarbeidet for sammenstilling

• av



Planlegging av infrastruktur

Utarbeide DOP plan i design før oppstart av bygging



HSE i design
COG ----> Center of gravity

Synliggjøre tyngdepunkt på tegning / jobbpakker (Rørspool og stålseksjoner)



Trening  
Kompetanse



Velkommen tilbake



Film: Forebygge fallende gjenstander

https://kvaerner.wistia.com/medias/4tlbft5nev

Animasjonsfilm av alle alvorlige hendelser: 
https://statoilsrm.sharepoint.com/:v:/r/sites/IndustryCollaboration-
Droppedobjects/Shared%20Documents/General/Aker%20Egersund/LessonLearned
%20-
%20Steel%20Plate%20%26%20Dropped%20object_4_Logo.mp4?csf=1&web=1&e=v
YfjTb

HMS - Fallende objekter 

https://kvaerner.wistia.com/medias/4tlbft5nev
https://statoilsrm.sharepoint.com/:v:/r/sites/IndustryCollaboration-Droppedobjects/Shared%20Documents/General/Aker%20Egersund/LessonLearned%20-%20Steel%20Plate%20%26%20Dropped%20object_4_Logo.mp4?csf=1&web=1&e=vYfjTb


Rigger trening



Arbeid i høyden kurs

• Eget kurssenter og treningsmodul

• Kurs for alle på verftet

• Inkludere både teori og praksis

• Gjennomføre kurset på flere språk

• Dele kurs og innhold med andre bedrifter

• Regulær re-trening



Materiell, video 
og visualisering

• Video – lang og kort versjon til 
skjermer

• Livreddende regler – følger 
IOGP-standardisering

• Tilgjengeliggjort SfS beste 
praksis 

• Sjekklister

• Praktiske oppgaver og fallende 
gjenstand kurs 

• Fallende gjenstand kampanje 
med interaktive stasjoner ute i 
felt 



Kran, løft og rigging -
samarbeid!

• Samarbeid i etablert kranforum for Kværner, Nordic 
Crane, Aibel og Equinor

• Deler hendelser, erfaringer og læringer

• Pådriver for like krav ved bruk av mobilkran på verft

• Økt krav til fagbrevkompetanse i kontrakt og internt

• Deler erfaring innen riggerkompetanse

• Verft har laget riggerhåndbøker, dette blir 
tilgjengeliggjort for andre. I tillegg andre oppslagsverk, 
eks. plakat for eagle clamps.

• Tatt initiativ til bransje workshop Norsk Industri 1. 
kvartal 2020 for deling av erfaring / læring. Bidra til 
videre forbedring. 



Digital HSSE Håndbok for alle

Lett tilgjengelig digital 
HSSE håndbok for alle 
besøkende og ansatte på 
verftet med QR kode 



Avtaleskjema

Involvering av verneombud og 
forpliktelse

Eget oppstartmøte med avtaleskjema 
mellom verneombud og formann

 
Skjemanavn: Avtaleskjema verneombud og leder 

 
01-W-HRA050 

 

Skjema må fylles ut elektronisk slik at det kan legges til/fjernes felt etter behov. 

 

 

Dette skjema er en samhandlingsavtale som skal være med på å gi ei forventningsavklaring mellom 

leder og verneombud på de forskjellige organisatoriske nivå. Det er en forutsetting at innholdet i 

prosedyren og funksjonsbeskrivelsene er kjent for partene. 

Navn VO:  Tlf: 

Navn leder:  Tlf: 

Andre ledere i 

verneområdet 

 Tlf: 

Andre ledere i 

verneområdet 

 Tlf: 

Verneområde:  

Faste/avtalte oppgaver: (utgangspunkt i funksjonsbeskrivelse) Dag/tid: 

  

  

  

Avtaleperiode tilsvarer funksjonstida 
VO er valgt – 2 år. 

Ved skifte av verneombud/ leder så 
utarbeides ny avtale  

 

 

Avtalen gjelder fra: dd.mm.åååå 

6 måneders evaluering: dd.mm.åååå 

12 måneders evaluering: dd.mm.åååå 

18 måneders evaluering: dd.mm.åååå 

Tidsbruk/ faste møtepunkt:  
Delta i verneombudsmøte etter møteplan/innkalling 

verneombudet skal informere leder dersom han/hun må 

forlate arbeidet for å utføre uforutsette oppgaver. 

 

Kommentarer: Avtalen evalueres undervegs og ved skifte av leder eller verneombud. Kopi av 

signert avtale sendes til hovedverneombudet, samt kopi av avtale etter hver evaluering. 

 

Sign. VO:  

Sign. leder:  

Sign. annen leder:  

Sign. annen leder:  

Kopi til: Hovedverneombudet og avtalepartene 



Teknisk barriere 



Sikre materiell, 
verktøy og utstyr

• Tilgjengelig bøtter/bokser for oppbevaring av materiell og verktøy.

• Gjøre kjent tilgjengelig utstyr for sikring av verktøy og materiell.



Bruk av nett

• Netting på fasader for å hinder fallende gjenstander

• Netting på trappetårn, stillas etc.

• Heavy Duty sikkerhetsnett for å hinder tyngre potensielle gjenstander 
hvor personell oppholder seg eller ferdes



Sensitivity: Internal

Tildekking av 
åpninger

• Tilpassede lokk for gjennomføringer.

• Fleksible løsninger som pressening
med borrelås.



I felt
tiltak



Open24 |  

Standardisert skjema fylles ut 
i forbindelse med 
jobbpakkene og følger med 
alle jobbpakkene

Hensikten er risikoforståelse i 
jobbforberedelse  
gjennomføring 

Kvalitet i 
gjennomføring  



Sensitivity: Internal

Inspeksjoner

• Daglige ledelsesinspeksjoner
• Eies og ledes av linjen.
• Deltagere: byggeleder, disiplinledere, prosjekt VO og underleverandører.
• Aksjoner tas “der og da”, ingen rapportering.
• Oppsummering.

• HMS og kvalitetsstafett.
• Care talk  i felt 
• Anbefaler ledelsesinspeksjoner i annet område enn der en vanligvis går 



Sensitivity: Internal

Dropped Object 
Protection plan

• Utarbeide DOP plan for hvert prosjekt evt. grensesnitt mellom flere 
prosjekter i samme område.

• Tett samarbeid av disipliner med Rigg & Løft.

• Benytte containere/stillastak for å sikre transportruter for 
personell.

• Sparkelister på DOP tak.

• Løftesoner markers tydelig med solide bygge gjerder.

• DOP-sonen rundt bygge objektet sikres med solide bygge gjerder.



Sensitivity: Internal

Infrastruktur

Planlegge infrastrukturen tidlig med hensyn til avfallshåndtering, tilgjengelig materiell etc. Holdes oppdatert gjennom 
byggefasene.

• Kasser/containere dedikert til sperremateriell lett tilgjengelig.

• Legge til rette med bøtter/kasser for bruk av verktøy og materiell i høyden.

• Utstyrsstasjoner for renhold.

• Områdeansvarlig per dekk. 



Sensitivity: Internal

Infrastruktur

Sørg for å ha sperremateriell lett 
tilgjengelig

• Tilgjengelighet av sperremateriale 
nær arbeidstedet bidrar til mer bruk

• Tilgjengelighet og nok 
sperremateriale bidrar til positive 
holdninger blant arbeidere

• Tilgjengelighet og nok 
sperremateriale bidrar til bedre og 
korrekt bruk av sperringer 



Sensitivity: Internal

Infrastruktur
Etablere områder og løsninger for avfallshåndtering.



Lasterampe og 
avfallshåndtering 

Reduserer løfteoperasjoner og gir et godt grunnlag for sikker 
håndtering av varer / søppel /  materialer. Porten har trygge 
posisjoner for både trucken som leverer varer og for personell 
som skal motta og håndtere. 



Tette stillasgulv 
Stillasgulv:

• Ingen åpninger

• Tette gulv med stillasmateriell eventuelt not 



Sensitivity: Internal

Infrastruktur
• HSE tavler med informasjon ved hver inngang til 

modulen/arbeidsområde.

• Dedikert områdeansvarlig.



Sensitivity: Internal

Formidling

• Fokus på den skarpe enden:

• Fristilte verneombud pr prosjekt

• Avtaleskjema mellom 1.linjeleder og VO

• Benytte filmer/animasjon

• Visualisering av «røde hendelser» - touch screens for 
formidling til teamene

• STOPP kort med GRØNN del, 9 LRS på baksiden

• Feltaktiviteter:

• 1.linjeledere holder avdelingsmøter med teamet for å formidle 
informasjon/forventninger

• HSE stand-down med korte meldinger oversatt til relevante språk

• «God morgen» i porten med ledelsen

• HSE quiz



Sensitivity: Internal

Sikring av rør  

Film sikring av rør

https://kvaerner.wistia.com/medias/eqiwhwujta


Veien videre 



Anbefalinger   

Verft 

1. Kontaktpersoner i teamet presentere beste praksis til 
verftene
▪ I design tiltak 
▪ Kompetanse og trening 
▪ Tekniske barrierer
▪ I felt tiltak 

2. Verftene lager en plan for hvordan beste praksis for 
forebygging av fallende gjenstander vil bli 
kommunisert til operatørene 

3. Verftene oppdaterer krav og arbeidsprosedyrer 

4. Bruk av informasjon og filmer for forebygging av 
fallende gjenstander vises på skjermer rundt omkring 
på verftene og som safety moments 

Industrisamarbeid  
1. Felles trening og re-trening av formenn inkludert 

underleverandører adresseres i Verftsforum

2. Felles trening for tilgang til verftene med samme 
sikkerhetsstandard på tvers adresseres i Verftsforum

3. Felles samling og trening for hovedverneombud og fristilte 
verneombud adresseres i Verftsforum

4. Beste praksis anbefalinger presenteres i MMO JIP (Topside MOD 
Joint Industry Project), aksjon Equinor 

5. Oppdatere kontraktsmaler, aksjon Equinor

6. Beste praksis anbefalinger sendes som forbedringsforslag til 
Samarbeid for Sikkerhet

7. Beste praksis anbefalinger deles med IOGP 577 arbeidsgruppe


