Notat om fallenergi
Endringer i figur fallenergi i revisjon 4 av håndbok «Forebygging av fallende gjenstander»

Basert på tilbakemelding fra flere operatører har SfS gjort endringer i figuren som viser fallenergi og som brukes til
en foreløpig klassifisering av alvorlighetsgrad av fallende gjenstander. Disse endringene er tatt med i revisjon 4 av
håndboka «Forebygging av fallende gjenstander».
De to laveste kategoriene; 0-20 Joule og 20-40 Joule er uendret selv om fargen mellom 20-40 Joule er endret fra gul
til mørkegrønn. En fallenergi mellom 0 og 40 joule antas å kunne medføre medisinsk behandling (20-40 Joule) eller
førstehjelp/ ingen skade (0-20 Joule).
En fallenergi på over 40 Joule var tidligere merket med rød farge og beskrevet som å kunne medføre alvorlig
personskade eller død. En grense på 40 Joule som mulig dødsfall oppleves som veldig lav og vi er ikke kjent med
dødsulykker som resultat av så lav fallenergi (det forventes at hjelm er brukt). Det er derimot dokumentert tilfeller
der personer har overlevd å bli truffet av fallende gjenstander med mye høyere energi. Som et eksempel viser SfS
sin sikkerhetsfilm nr. 8 en reell hendelse der en person fikk en stillasplank på 12kg i hodet fra en høyde på 3.5m.
Total fallenergi er her over 400 Joule men reell energi kan være litt lavere siden stillasplanken ble delvis bremset av
at den traff et rør når den falt.
Videre, DROPS har laget et skriv (se vedlegg 1) som gir den tekniske bakgrunnen for DROPS sin egen
kalkulator/grafer. Det er mest fokus på dødsfall i dette materialet og ut fra grafene kan en lese at dødsfall er antatt å
kunne inntreffe (men da med lav sannsynlighet) i området mellom 100 og 140 Joule. For lave vekter (under 1 kg) er
DROPS grensen på ca 100 Joule men for en vekt på 10 kg er grensen ca 140 Joule. SfS har valgt å legge seg på snittet
av dette (120 Joule) og en kan da forholde seg til en enkelt graf (en Joule grense) der dødsfall er antatt å kunne
inntreffe. En endelig vurdering av alvorlighetsgrad må uansett gjøres i hvert enkelt tilfelle.
Når det gjelder området mellom 40 og 120 Joule valgt å dele dette i 2 for å dekke de kategoriene som Ptil bruker;
alvorlig personskade og fraværsskade. Gitt at det er lite litteratur og studier på dette har vi ut fra en
fornuftsbetrakting valgt å dele området mellom 40 og 120 Joule i to like deler:
Fallenergi mellom 80 og 120 joule (oransje område) antas å kunne medføre alvorlig personskade
Fallenergi mellom 40 og 80 joule (gult område) antas å kunne medføre fraværsskade
Til sammenligning så har Drops en litt annen inndeling og bruker en grense på mellom 60 og 80 Joule, (avhengig av
vekt) for fraværsskader (DAFWC).

Vedlegg 1 : DROPS sitt skriv om bakgrunnen for DROPS kalkulator/graf.

