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Forord

Fallende gjenstander (FG) er en betydelig sikkerhetsutfordring.
Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til
arbeidsprosesser, atferd, design og mangelfull sikring av utstyret. 

Som et forbedringstiltak har Samarbeid for Sikkerhet (SfS) besluttet
å utgi denne håndboken som sammenfatter relevante krav til sikring
av verktøy, fastmontert og løst utstyr.

Håndboken var opprinnelig laget av Statoil i nært samarbeid med
utstyrsleverandører og brukere. En SfS arbeidsgruppe med medlem-
mer fra både operatører og leverandører står bak denne revisjonen.
Målsetningen med å utgi boken er at vi ønsker å formidle kunnskap
og beste praksis til hele industrien – vi skal ikke ha fallende gjen-
stander i vår industri!

To grunnleggende begrep i alt HMS-arbeid er risikoforståelse og
barriere-tankegang. Risiko omfatter både sannsynlighet og kon-
sekvens. Sannsynligheten for FG kan reduseres betraktelig ved god
design og etablering av de barrierene som blir beskrevet i denne
boka. Konsekvensene kan også reduseres ved god design og plan-
legging: Utstyr med lav vekt, plassert i lav høyde og borte fra
gangveier gir redusert risiko gjennom redusert konsekvens. 

SfS vil takke Statoil for initiativet til denne håndboken og be om at
alle bruker den aktivt for å forstå og etablere nødvendige barrierer.
Vi vil også takke DOM Group AS for assistanse med bilder og lay-
out til denne utgaven.

Utstyrsleverandørene oppfordres spesielt til kontinuerlig å jobbe
for å finne sikrere løsninger.

Hugo Halvorsen, 

Daglig Leder SfS
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Kap.16.4: CCTV kamera
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Beste praksis (løsning med integrert sikring)

• Kamera bør monteres slik at det ikke står i fare 
for å bli truffet av bevegelig utstyr/last

• Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr/last 
skal kamera beskyttes med beskyttelsesbøyler

• Kamerahuset festes inn mot brakett og struktur på en slik 
måte at innfestningsbolter kan låses forsvarlig

• Innfestningspunkt for sikringsmidler bør være integrert 
som en del av kamerahus og brakett

• Ved ny installasjon eller montering av sikringsmidler 
på eksisterende utstyr bør brukermanual/vedlikeholds-
instruks foreligge og holdes oppdatert
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Eksempel på linseskygge
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Beste praksis (løsning uten integrert sikring)

• Kamera bør monteres slik at det ikke står i fare 
for å bli truffet av bevegelig utstyr/last 

• Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr/last skal 
kamera enten beskyttes av beskyttelsesbøyler eller 
utrustes med sikringswire

• Kamera utrustes med sikring på både kamerahus, 

• Kamerahus og motorstyring festes inn mot brakett og struktur
på en slik måte at innfestningsbolter kan låses forsvarlig

• Innfestningspunkt for sikrings midler bør være integrert 
i kameradelene. Alternativt kan egne klammer benyttes 
som innfestningspunkt

• Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler relatert 
til opptredende fallenergi bør foreligge

• Ved ny installasjon eller montering av sikringsmidler 
på eksisterende utstyr bør brukermanual/vedlikeholds-
instruks foreligge og holdes oppdatert

motorstyringsdel, viskermotor og event. linseskygge



Kap.16.5: Kranbom kamera og lyskaster
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Beste praksis

• Kamera og lyskaster utrustes med to uavhengige barrierer

• Festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær 
barriere

• Innfestningspunkt for sikringsvaier skal være integrert som 
en del av kamera/lyskaster gjennom egne festepunkt. 
Alternativt kan egne klammer festes rundt kamerahus

• Sikringsvaier bør løpe fra kamerahus gjennom brakett som 
holder kamera, videre gjennom innfestingsbrakett før denne 
festes forsvarlig i kran-bom struktur

• På lyskaster må glassrammen være hengslet 
eller sikret på annen måte

• Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler, 
relatert til opptredende fallenergi bør foreligge

• Ved ny installasjon eller montering av sikrings midler 
på eksisterende utstyr bør brukermanual/vedlikeholds-
instruks foreligge og holdes oppdatert

Kranbom kamera og lyskaster, sikringsmidler og innfestninger
bør inspiseres regelmessig for å avdekke eventuelle feil og
mangler. Pendel-bolten samt struktur på festebraketter må
inngå i inspeksjonsrutinene.
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Kap.16.6: Høyttalere
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Beste praksis

• Høyttalere bør plasseres slik at de ikke står i fare
for å bli truffet av bevegelig utstyr

• Høyttaleres festebolter mot brakett og struktur utrustes 
med sekundær barriere

• Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr/last skal 
høyttalere enten beskyttes av forsterkede bøyler eller 
utrustes med sikringswire

• Beregninger på sikringsmiddel og innfestingspunkt, 
relatert til opptredende fallenergi bør foreligge

• Ved ny installasjon eller montering av sikrings midler 
på eksisterende utstyr bør brukermanual/vedlikeholds-
instruks foreligge og holdes oppdatert
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Kap.16.7: Koblingsbokser og skap 



Beste praksis

• Koblingsbokser og skap plasseres slik at de ikke er til hinder 
for ferdsel, evakuering eller bevegelig utstyr

• Valg og dimensjonering av oppheng/innfesting og sikrings-
midler må være iht. beregnede laster og kjente potensielle 
ytre påkjenninger

• Festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær 
barriere. Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr skal 
utstyret enten beskyttes av forsterkede bøyler eller utrustes 
med sikringsvaier

• Deksel sikres med eksempelvis vaier eller kjetting

• Hengslede luker/dører sikres mot utilsiktet avhekting 
og låse anordning skal ha sekundær barriere mot åpning

• Som et minimum, skal leverandørens installasjons 
og vedlikeholds-instruks (brukermanual) følges
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Kap.16.8: Kabelgater 



Beste praksis

• For innfestning og sammenføyning benyttes 
kun anbefalte bolteforbindelser

• På instrument rør i kabelgater benyttes rørklammer 
med skrueforbindelser for funksjonell og sikker låsing

• Ved innfestning av kabel support system mot struktur må 
potensialet for galvanisk korrosjon vurderes og eventuell
isolasjon foretas

• Installasjonsinstruks må gi veiledning om korrekt montering 
av sammenføyninger og innfestninger. 
Vedlikeholds instruks må inneholde veiledning om nødvendig
vedlikehold/ettertrekking og inspeksjon av både elektrostål og
bolte-/skrue-forbindelser
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Kap.16.9: Antenner, vindpølser og sensorer



Beste praksis

• Alle festebolter og festebøyler skal være sikret mot å løsne

• Det skal alltid monteres to festebøyler eller minimum 
3 festebolter

• Alle bolter skal være gjennomgående, ikke benytt Settskruer

• Alle tyngre antenner bør ha sekundær barriere, 
som wire eller kjetting

• Barduner i henhold til leverandørens spesifikasjoner 
kan benyttes for stabilitet. Alle festebolter sikres

• Unngå lange pisk antenner hvis mulig, strekkantenner 
kan være et alternativ

• Vindsensorer med bevegelige deler bør skiftes ut 
med ultrasoniske vind sensorer

• Glassfiber pisk antenner bør skiftes hvert 5. år

• Alt utstyr og sikringsmidler skal ha rutiner for forebyggende 
vedlikehold, inkludert leverandørens anbefalinger og andre 
beste praksiser
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kap.17: annet utstyr

Forebygging av Fg94

Kap.17.1: Ventilhendler og ratt 



Beste praksis

• Ventilratt og hendler skal være utrustet med sekundær barriere

• På fast installerte ventilhendler og ratt bør det fortrinnsvis 
benyttes mutter og splittpinne i ventilaksling. (Nordlock og 
Nyloc muttere kan også benyttes der dette er hensiktsmessig) 

• På større hendler og ratt bør splittpinne erstattes 
med bolt og låsemutter

• Flyttbare hendler og ratt bør sikres når de benyttes

• Når de ikke benyttes, bør hendler og ratt lagres på et egnet
og sikkert sted

• I de tilfeller hvor det benyttes Seeger ring som låsing/sikring,
bør en på bakgrunn av evt. korrosjon og/eller mekaniske 
skader, foreta hyppige inspeksjoner/vedlikehold

• På ratt som kun er sikret med settskrue, erstattes settskruen der
det er mulig med gjennomgående bolt og låsemutter

• Sikringsvaier med låsbar karabinkrok kan være et alternativ 
der sikringsmetoder nevnt ovenfor ikke kan benyttes
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Kap.17.2: Kjetting-opererte ventiler

Kjetting-opererte ventiler uten tilfredsstillende sekundær barriere
kan innebære en stor risiko for operatører av ventilen. 

Dette skyldes plasser-
ingen av disse som ofte
er i høyden og på
plasser med vanskelig
tilkomst. 

Det finnes en rekke
forskjellige typer og
utforminger på kjetting-
opererte ventiler på
markedet, men prin-
sippet på hvordan disse
skal sikres vil i de fleste
tilfeller være likt.
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Beste praksis

• Ventilrattet monteres til aksling med gjennomgående låst bolte-
forbindelse. Nyloc mutter samt kronmutter med splittpinne er
eksempler på låsing av slike bolteforbindelser

• I de tilfeller hvor kabelarhjulet er montert på eksisterende ven-
tilratt må kabelarhjulet festes til ventilrattet med U-klammer 
som utrustes med sekundær barriere, eksempelvis Nyloc låse-
mutter

• Der hvor kjetting guidene er montert med utenpåliggende låse
ring med spennhylser, bør spennhylser erstattes med bolter og
låsemuttere der dette lar seg gjøre. Der hvor kjetting guide er
utformet med eget klammer må det benyttes gjennomgående 
låste bolteforbindelser på klammer

• Ventilen sikres med korrekt dimensjonert sikringsvaier og lås-
bare koblingstykker inn mot fast struktur. I mange tilfeller vil
det være hensiktsmessig å forankre sikringsvaieren i kjetting-
guiden på kabelarhjulet slik at funksjonaliteten ivaretas.
(Forutsatt at guide er tilstrekkelig dimensjonert og montert 
med låste bolteforbindelser)

• Dersom det ikke er mulig å forankre sikringsvaier til fast 
struktur via kjetting-guider eller på annen måte uten at dette 
hemmer funksjonaliteten, må det monteres en svivelanordning
for innfestning av sikringsmidler. Dette bør kun utføres av 
kvalifisert personell med god kjennskap til sikring av slikt 
utstyr i høyden

• Ved ny installasjon eller montering av sikringsmidler på 
eksisterende utstyr bør brukermanual/vedlikeholds-
instruks foreligge og holdes oppdatert
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Kap.17.3: Låser på isolasjonskapsling
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Beste praksis

• Isolasjonskapsling monteres slik at låsene 
ikke kan åpnes eller løsne utilsiktet

• Låser sikres med sekundær barriere, enten med 
en liten bolt med låsemutter, eller en rustfri 
splittpinne gjennom sikringshullene i låsene

• Vedlikeholdsrutinene må sikre at kapslingene 
til en hver tid er i forsvarlig stand
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Kap.17.4: Lagring og plassering av gassflasker 



Beste praksis 

• All lagring / plassering av gassflasker skal risiko-vurderes

• Gassflasker må lagres, plasseres  og sikres pa en trygg måte

• Gassflasker som lagres midlertidig sikres med kjetting 
eller wire

• Faste lagringsstativer skal være utrustet med sikringsbøyler 

• Lagring av gassflasker skal ikke være til hinder for ferdsel
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Kap.17.5: Kasteblokker 



Beste praksis

• Blokker skal være utstyrt med to barrierer 
i oppheng og to barrierer i aksling

• Etablere et vedlikeholds program i tråd med leverandørens 
instrukser. Det er et krav at blokker, sjakler og lofteører 
skal være gjenstand for 12 mnd. kontroll av sakkyndig 
virksomhet. Dette skal dokumenteres

• Blokker skal demonteres etter ønske fra sakkyndig 
virksomhet eller iht. produsentens anbefaling, 
men dog minimum en gang hvert 5. år 

• Kasteblokker og opphengs sjakler bør merkes 
med farget strips som har årets farge 
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Kap.17.6: Umbilical roller sheaves (Bananskiver) 



Beste praksis

• Bananskive skal være underlagt et vedlikeholdsprogram 
og minimum 12 mnd. kontroll, i tråd med produsentens 
anvisninger

• Ruller sikres med to uavhengige barrierer. For eksempel 
gjennomgående bolt med mutter og splittpinne

• Bananskive benyttes kun til det formål den er designet for, 
det vil si bruk for oppheng av wire er ikke tillatt

• Installering av navlestreng (umbilical) bør skje på dekk 
og support ruller skal reinstalleres og sikres

• Det bør foreligge eller utarbeides brukermanual/ 
vedlikeholdsinstruks for utstyret. Instruksen skal også 
omhandle sikringsmidlenes montering og vedlikehold

• Skive og oppheng bør merkes med farget strips 
som har årets farge
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Kap.17.7: Hengende slanger 



Beste praksis

• Utstyrs leverandørens installasjons-anvisninger 
og tekniske beskrivelse skal følges

• Klammer skal monteres der det er merket på slangen: 
«Attach safety clamp here”, og være faste

• Sikringskjetting monteres så kort, og rett opp som mulig 
for å unngå sleng og fall energi

• Slangesikring og opphengs punkt skal være dimensjonert, 
og dokumentert for å ta opp de maksimale laster som 
genereres ved et evt. slangebrudd

• Nødvendig resistans mot slitasje, kjemikalier, varme 
og UV-stråling må dokumenteres

• Sikringsmiddel bør kontrolleres og merkes på lik linje 
med normer for løfteutstyr

• Brukermanual/vedlikeholds-instruks bør i tillegg 
til korrekt montering, gi veiledning om nødvendig 
vedlikehold og inspeksjon av sikringsmidlene

• Bruk av leddede koblingsløkker i sikringsmidlene bør 
unngås ettersom de ikke er egnet som statisk sikring og ikke 
er motstandsdyktig mot korrosjon
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Kap.17.8: Skilt 



Beste praksis

• Skilt, brakett og rammer til skilt må være forsvarlig 
festet og rammene bør være av metall

• Der hvor underlaget tillater dette bør skiltrammer festes 
med gjennomgående bolter med låsemuttere

• Festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær 
barriere

• For identifisering av rørsystemer anbefales påmalt eller 
påklistret merkeskilt. I de tilfeller hvor temperatur ikke tillater
dette, bør merkeskilt festes med plastbelagte stålband.
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Kap.17.9: Reoler og lagring



Beste praksis

• Reoler og lagringsenheter må sikres/festes 
til fast struktur på egnet og holdbar måte

• Sikre at lagring i alle områder blir tillatt på en kontrollert 
og sikker måte m.h.t. varetype, lagringsvarighet, 
lagringsareal, renhold og ryddighet

• Lagringen må ikke utgjøre hinder for fremkommelighet 
og evakuering 

• Lagret materiell skal ikke hindre tilkomst til nød-utstyr

• Reoler og lagringsplasser må være utformet slik at utstyr 
ikke utilsiktet kan falle ned til underliggende nivåer

• Det tyngste utstyret bør lagres nederst

• Ved nødvendig lagring i høyden benyttes fastmonterte 
utstyrskasser med låsbart og hengslet lokk

• På mobile enheter skal reoler og lagret materiell sjøsikres

• Reolhyller skal i tillegg ha slingrekant

• Materiell må ikke lagres oppå skap/rullereolskap
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Kap.17.10: Rømningsmidler i boretårnet   



Beste praksis

• Utstyret må beskyttes slik at det ikke påføres 
slitasje/skade grunnet ytre påvirkninger 

• Rømningsutstyr bør oppbevares i egnet kabinett/skap/
bag for å beskyttes mot klimatiske forhold og UV-stråling

• Selen eller slyngen skal være tilkoblet evakueringsblokk, 
evt. føringsline i de tilfeller det er aktuelt

• Entring og rømning med utrustning skal kunne foretas 
på en sikker måte.

• Evakueringsblokk skal være CE-merket

• Evakueringsblokk, føringsline og festepunkt for denne, 
samt koblingsstykker/sjakler er også å definere som 
redningsutstyr/fallsikringsutstyr og skal være sertifisert,
kontrollert og merket i tråd med dette

• Forankringspunkt for oppheng skal tilfredsstille 
minimum 10kN

• Utstyret skal kontrolleres minimum hver 12. måned av 
kompetent person og merkes med neste dato for kontroll
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relevante referanser
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Del Kapittel Side Standard og regelverks-referanse
1 Formål 6 Forskrifter fra NHD: FOR 1987-09-04 nr. 856:

og Kap. 2 12 Forskrift om bygging av flyttbare innretninger og FOR
1987-09-04 nr. 859 Forskrift om verne-, miljø- og 
sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger 

Forskrift fra AD: Atil best. nr. 529 
Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
HMS-forskriftene fra Ptil, med videre referanser

1 Kap. 3 15 Petzl technical guideline

1 Kap. 5 17 Forskrifter fra AD: Atil best. nr. 221 Forskrift om 
tekniske innretninger, 555 Forskrift om bruk av 
arbeidsutstyr og FOR 2011.12.06 nr. 1359 Forskrift 
om konstruksjon, utforming og fremstilling av 
tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift 
om maskiner.

EN 13411-3, EN 12385-4, EN 10204-3.1, NS-EN 362  

1 Kap. 6 29 SfS anbefaling 023, 032 og 033,
    og 113

Forskrifter fra AD: Atil best. nr. 500 Forskrift om 
stillaser, stiger og arbeid på tak m.m., 523 Forskrift 
om konstruksjon, utforming og produksjon av person-
lig verneutstyr, 524 Forskrift om bruk av personlig 
verneutstyr på arbeidsplassen og 555 Forskrift om 
bruk av arbeidsutstyr.

Opplæringsplan O-2.2; 
Opplæringsplan for dokumentert sikkerhetsopplæring 

1 Kap. 8 33 SfS anbefaling 001

2 Kap. 13 41 NS-EN 1090-1

2 Kap.13.3 45 EN-ISO 1234

Norsk olje og gass retningslinje 105     
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Del Kapittel Side Standard og regelverks-referanse
2 Kap.13.8 49 ISO 7378

2 Kap.14.1 54 EN-ISO 1234, NORSOK R-003, R-005  R-002

2 Kap.14.2 56 NORSOK R-003, R-005 

2 Kap. 14.3 57 Forskrifter fra AD: Atil best. nr. 221, 
555 og FOR 2011.12.06 nr. 1359 
EN 13411-3, EN 12385-4, EN 10204-3.1, NS-EN 362  

2 Kap.14.4 59 NORSOK R-003, R-005

2 Kap. 15 60 Forskrift fra AD: Atil best. nr. 529

2 Kap.15.1 62 EN-ISO 14122-2, NORSOK S-002 og C-002

2 Kap.15.2 63 NORSOK D-001, C-002 og S-002

2 Kap.15.3 65 EN-ISO 14122-3, NORSOK D-001, C-002 og S-002

2 Kap.15.4 67 EN-ISO 14122-3, NORSOK D-001, C-002 og S-002

2 Kap.15.5 69 EN-ISO 14122-3, NORSOK D-001, C-002 og S-002

2 Kap.15.6 71 EN-ISO 14122-1 og -4, NORSOK D-001, 
C-002 og S-002

2 Kap.15.7 73 NORSOK C-002

2 Kap. 16 74 NORSOK E-001

2 Kap.16.1 76 NORSOK S-002 OG D-001

2 Kap.16.2 77 NORSOK S-002 OG D-001 

2 Kap.16.3 79 NORSOK D-001

2 Kap.16.4 81 NORSOK S-002 OG D-001

2 Kap.16.6 87 NORSOK S-002 OG D-001

2 Kap.16.7 89 NORSOK S-002 OG D-001

2 Kap.16.8 91 NORSOK S-002

2 Kap.17.1 95 SfS anbefaling 001

  og

og R-002

og R-002
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For sikker oppdatert referanseliste, gå til: 
http://www.samarbeidforsikkerhet.no

Ref. Anbefaling nr. 24

Del Kapittel Side Standard og regelverks-referanse
2 Kap.17.4 101 NORSOK S-001 og S-002

Forskrift fra NHD: FOR 1987-09-04 nr. 859 
Forskrift om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak 
på flyttbare innretninger

2 Kap.17.5 103 NORSOK R-003, R-005 og SfS anbefaling 014

2 Kap.17.6 105 NORSOK R-003

2 Kap.17.7 107 API spec -7K og API RP-7L

2 Kap.17.8 109 Forskrift fra AD: Atil best. nr. 526 § 10 og § 11 
Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning 
på arbeidsplassen

NORSOK D-001 og C-002

2 Kap.17.9 111 NORSOK S-001 og S-002

2 Kap.17.10 113 Forskrift fra AD: Best. nr. 555
NS-EN 341, NS-EN 361, NS-EN 362, NS-EN 365, 
NS-EN 795 og NS-EN 813



Har du spørsmål eller kommentarer 
til innholdet i boken ta kontakt med: 
post@samarbeidforsikkerhet.no



Husk båndtvang hele året!

www.samarbeidforsikkerhet.no

Hvis denne skiftenøkkelen veier 1 kg og faller 2 meter, 
utgjør det en fall-energi på 19,6 joule.

Ref.:  Side 14 og 15.




