VERKTØYSIKRING
FOR JOBB I HØYDEN
HÅNDBOKEN SOM HJELPER
DEG Å FORHINDRE ULYKKER

VERKTØYSIKRING, ET
ENKELT OG EFFEKTIVT
HMS-TILTAK FOR EN
SIKRERE ARBEIDSPLASS
Tall fra Arbeidstilsynet viser at det ble rapportert inn 29 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2019. Bygg- og anlegg, samt Industri er blant de næringene
som utpeker seg på statistikken.
Gjennom stiftelser, organisasjoner og ulike instanser, jobbes det fokusert og seriøst med
å få ned ulykkestallene, men det skjer dessverre fortsatt altfor mange alvorlige ulykker
ifølge statistikken. Det viser at det fortsatt er et stort rom for forbedringer hva helse, miljø
og sikkerhet angår. En enkel og effektiv sikkerhetsforbedring kan være verktøysikring ved
arbeid i høyden.
I følge Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid i høyden, plikter arbeidsgiver
å risikovurdere arbeidsplassen og ta nødvendige sikkerhetstiltak. Til tross for det
faktum, er bruken av verktøysikring manglende på flerparten av norske industri- og
byggearbeidsplasser. Ved manglende bruk av verktøysikring setter du både deg selv, dine
kolleger og medarbeidere i fare. Fallende gjenstander er en fare som ofte undervurderes.
Av respondentene i vår undersøkelse om verktøysikring
lærte vi at profesjonelle håndverkere ikke har verktøysikring i «ryggmargen» og mangler både kunnskap
om hvordan man sikrer verktøy og hvilke muligheter
som finnes. Derfor har vi i Luna valgt å skrive denne
rapporten, for å opplyse deg om konsekvensene av
fallende gjenstander og hvordan du minimerer risikoen
på din arbeidsplass med verktøysikring. Et lite spark eller
tap av grep kan i beste fall føre til skade, eller i verste
fall død. Alle kan vi gjøre feil, men visse feil kan og bør
ikke inntreffe. Ved hjelp av denne håndboken ønsker vi i
Luna å bidra til sikrere arbeidsplasser i fremtiden – og
ta enda ett skritt nærmere en felles innsats for å gjøre
byggeplassen til et sikkert arbeidssted.

SEBASTIAN LØDRUP
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
LUNA GROUP NORGE
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KRAV TIL ARBEID I HØYDEN.
SE ARBEIDSTILSYNETS “FORSKRIFT
OM UTFØRELSE AV ARBEID”
(Utdrag av paragraf relatert til sikring av verktøy)

§ 10-12. Fare fra gjenstander som faller eller slynges ut.
Arbeidsutstyr som medfører fare på grunn av fallende
gjenstander eller utslyngning av deler, skal være utstyrt
med egnede sikkerhetsinnretninger som gir vern mot den
fare det gjelder.
§ 17-1. Risikovurdering og krav til arbeid i høyden.
Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i
høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker
måte. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til at:
i) utstyr sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og
utgjøre en fare for andre personer.
§ 17-24. Bruk av tau til atkomst, arbeid og redning.
e) verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker skal
være sikret til arbeidstakernes seler eller arbeidssete eller på
en annen, egnet måte.
Mer informasjon om forskriftene kan du lese på
Arbeidstilsynets nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/
regelverk/forskrifter/ forskrift-om-utforelse-av-arbeid/
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FALLENDE
GJENSTANDER KAN
FORÅRSAKE DØDSFALL
Både i Storbritannia (kilde: HSE’s Riddor Report) og i Norge (kilde: Arbeidstilsynet) er fallende
gjenstander en av de tre vanligste årsakene til arbeidsskadedødsfall på arbeidsplassen.
I henhold til SSB ble det rapportert inn ca 4280 arbeidsulykker relatert til fallende
gjenstander i Norge mellom 2015 – 2018. I samme tidsrom ble det rapportert inn
43 arbeidsulykker med dødelig utfall.

I Sverie svarer 79% av de profesjonelle håndverkerne at de noen gang har mistet et
verktøy fra stor høyde. I Norge var tallet på 67%. Dette viser en undersøkelse med 206
håndverkere i Sverige og Norge i juni 2019, som ble gjennomført av Solvero, på oppdrag
fra Luna Tools.

VISSTE DU AT?

HAR DU ELLER NOEN AV DINE MEDARBEIDERE NOEN GANG
MISTET ET VERKTØY FRA EN HØYDE PÅ 2 METER ELLER MER?

I GJENNOMSNITT SKADES
140 PERSONER HVER DAG I USA
AV ET FALLENDE GJENSTAND*

79%
67%

*Kilde: OSHA

28%
22%

16%

11%

6%

43 ARBEIDSULYKKER MED
DØDELIG UTFALL I NORGE I
PERIODEN 2015-2018.

7%

Kilde: Arbeidstilsynet
Ja - jeg selv

Ja - medarbeider

Nei

Vet ikke/husker ikke

SVERIGE
NORGE
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SELV SMÅ GJENSTANDER
KAN FORÅRSAKE
STOR SKADE

ET 2-KILOS VERKTØY
MISTET FRA 5 METER

Mange forstår ikke kraften som genereres når en gjenstand mistes fra stor høyde.
Selv med noen form av beskyttelse, blir resultatet av nedslaget stort, selv om
gjenstander veier lite. F.eks. så kan en gjenstand som veier mindre enn 100 gram
få katastrofale konsekvenser hvis det faller fra stor høyde.

TILSVARER NEDSLAGSKRAFTEN
AV EN ELEFANT

Gjenstanden kan da ha oppnådd en så stor hastighet at det omvandles til en enorm
kraft. Ved å treffe et menneske kan det i verste fall skjære igjennom huden og
skade vev og indre organer.

NÅR BLIR EN FALLENDE GJENSTAND DØDELIG?
Diagrammet viser korrelasjonen mellom tyngden av en gjenstand, fallhøyden og
hvilken skade gjenstanden kan forårsake.
FALLHØYDE (M)
100

DØDELIG

Lorem ipsum

ET 2-KILOS VERKTØY MISTET FRA 20 METER
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ALVORLIG SKADE

1

LETTERE SKADE

FØRSTEHJELP
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MASSE (KG)

• Personlig verneutstyr er regnet inn i kalkylen, f.eks. vernehjelm og vernehansker.
• Diagrammet for fallende gjenstand er kun en indikasjon av den mulige skaden.
• Utregningen har tatt utgangspunkt i et formet objekt. Den er ikke kompatibel med knust glass,
metallplater osv.
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TILSVARER NEDSLAGSKRAFTEN
AV EN MINDRE BUSS
9

RIKOSJERING - DEN
SKJULTE PROSJEKTILEN

1

ET VERKTØY FALLER FRA 37 METER

Gravitasjonskraften gjør alt for å få
fallende gjenstand til å treffe vertikalt.
Men fallende gjenstand har ofte
hindringer på veien, som får den til
å rikosjere i ulike retninger. Faktorer
som hastighet, gjenstandens form og
nedslagsplassens vinkel kan avgjøre
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retningsforandringen. Dette kan forandre
den fallende gjenstanden til et farlig
prosjektil. Om mennesker befinner seg i
nærheten av nedslaget, kan gjenstanden
forårsake skadelige eller i verste fall
dødelig utfall.

VERKTØYET FORVANDLES TIL ET DØDELIG
PROSJEKTIL SOM KAN LANDE SÅ LANGT SOM
65 METER FRA NEDSLAGSPLASSEN

VED NEDSLAG RIKOSJERER VERKTØYET
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KLAS OM FALLENDE
GJENSTAND: ”TOK FLERE
TIMER Å REPARERE”
Klas Älverbrandt, plassjef på
Fristad Bygg, har i mange år
arbeidet innen byggindustrien.
Sikkerhetsarbeidet er en stor
del av hans ansvarsområde.
Han mener at mange ulykker
rundt om i landet enkelt kunne
vært unngått med hjelp av rett
kunnskap.

Byggbedriften Fristad Bygg, med sete i
Fristad utenfor Borås i Sverige, har mange
vellykkede byggeprosjekter i sin portefølje.
De arbeider med boliger, komersielle
leiligheter, skole, pleie, kulturbygg og tar
hånd om både nybygg og renovering.
Klas Älverbrandt er plassjef i bedriften
og jobber daglig med sikkerhet på
arbeidsplassen.
– Som plassjef har jeg det ytterste
ansvaret for sikkerheten. Sikkerheten er A
og O i vårt arbeid. Det forekommer mange
unødige ulykker rundt om i landet som
ikke hadde inntruffet med rett kunnskap,
sier Klas Älverbrandt.
På Fristad Bygg arbeider de i dag
grunnleggende med sikkerhetsarbeid,
med krav som hjelm med hørselvern
og vernesko. Dette kompletteres med

”For meg er det
viktigst at vi alle
har sikkerhetsutstyr
lett tilgjengelig”
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øyevern, klær og hansker for jobb som
krever ytterligere utstyr. For arbeid
i høyden er fallsikringsutstyr, f.eks.
verktøysikring, en prioritet og også
kollektive vern som rekkverk.

vi arbeidet slik at sikkerhet prioriteres.
Dette må være en selvfølgelig del av
hverdagslige arbeidsoppgaver innen
byggeindustrien, sier Klas Älverbrandt.
Fristad Bygg arbeider ofte på høye,
fleretasjes bygninger. Derfor er det viktig
for byggearbeiderne å være bevisste
om farene. Dog har det forekommet
situasjoner når sikkerhetsarbeidet ikke har
blitt fulgt korrekt.

– Verktøysikring er noe vi ser på som
meget viktig og er noe vi holder på å
implementere som en selvfølgelig del
av alt arbeid i høyden. Konsekvensene
med å miste en hammer kan være store.
F.eks. at noen nedenfor kan bli skadet,
ikke minst når vi ofte arbeider i bygg som
har flere etasjer. Enda mer vanlig er faren
for å miste tunge verktøy som kan skade
underlaget, bygget og materialet.

– Jeg husker da jeg mistet et verktøy og
ødela et flisgulv. Det ble dyrt og tok oss
flere timer å reparere. Det er ikke et av
mine beste minner som plassjef, og det
hadde lett vært unngått med et sikret
verktøy, sier Klas Älverbrandt.

Flere verneombud jobber på Fristad Bygg,
både et hovedverneombud og lokale
verneombud ute på ulike arbeidsplasser.
Med jevne mellomrom kontrollerer de
arbeidsplassen og medarbeiderne slik at
bygget følger gjeldende regelverk.
– Skulle vi avvike fra reglene har
verneombudet rett til å stenge ned
arbeidsplassen. For meg er det viktig
at sikkerhetsutstyr er lett tilgjengelig, å
sikre kompetansenivået og at vi repeterer
sikkerhetstiltakene, sier Klas Älverbrandt.
For stillasebygging og risikofylte arbeider
er det krav på medarbeiderne til å
gjennomføre et kurs. Men for å heve
sikkerhetsnivået ytterligere jobber de
med å bygge opp en sikkerhetskultur på
arbeidsplassen.

KLAS ÄLVERBRANDT
PLASSJEF
FRISTAD BYGG

– Det er enkle saker som å
påminne hverandre om å ta med sitt
sikkerhetsutstyr. Dessuten planlegger
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61%

VANLIGE ÅRSAKER TIL
AT VERKTØY MISTES

ETTERSPØR
FESTEPUNKTER PÅ
VERKTØYET FOR ENKEL
VERKTØYSIKRING

UNDERVURDERT
RISIKOBEDØMMING

* Basert på 206 telefonintervjuer med håndverkere i
Sverige og Norge i løpet av juni 2019. Undersøkelsen
ble gjennomført av Solvero.

En god gjennomført risikobedømming identifiserer potensielle
farer for fallende gjenstander og øker bevisstheten om de mulige
farer som finnes. Det gjør at man proaktivt kan utføre tiltak for å
minimere risikoen.

UTYDELIGE RUTINER
Tydelige regler og rutiner rundt risikoredusering av fallende
gjenstander ved arbeid i høyden bidrar til å øke bevisstheten og
sikkerhetskulturen på en arbeidsplass. Det kan igjen minske antallet
fallende gjenstander.

MANGLENDE KUNNSKAP
Riktig opplæring trengs for å øke bevisstheten om hvilke alvorlige
konsekvenser fallende gjenstander kan føre til. Med mer kunnskap øker
også viljen å proaktivt hindre risikoene med fallende gjenstander.

VERKTØY SOM BRUKES UTEN
VERKTØYSIKRING
Håndverktøy og elverktøy er eksempler på utstyr som kan skape
store skader om de mistes fra store høyder og bør således være
sikret. Kun 11% av alle håndverkere sier at de alltid sikrer sine
verktøy når de jobber i høyden.*

UORDEN
Gjenglemte verktøy og gjenstander som ligger spredd litt her og
der kan utgjøre uante risikoer for andre medarbeidere. Orden og
system på arbeidsplassen og verktøyet minimerer denne type risiko.

MENNESKELIGE FAKTORER
Nesten halvparten av alle fallende gjenstander kommer av den
menneskelige faktoren. Stress, slurv og for stor tro på egen evne
er eksempler på oppførsel som kan resultere i fallende verktøy og
andre gjenstander.

VÆR OG VIND
Kulde, blåst, regn, is, snø og andre ekstreme værforhold er også en
bidragende faktor som øker risikoen for at man mister kontrollen
over sitt eget eller nærliggende verktøy.

* Basert på 206 telefonintervjuer med håndverkere i Sverige og Norge i
løpet av juni 2019. Undersøkelsen ble gjennomført av Solvero.
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KONSEKVENSER AV
FALLENDE GJENSTANDER
FRA HØYDEN

Å miste gjenstander fra høyden kan gi store
konsekvenser på arbeidseffektiviteten. Å
hente et verktøy som faller fra f.eks. et tak er
tidskrevende, ikke minst om det personlige
fallsikringsutstyret trengs å tas av og på. Faller
et verktøy slik at det går i stykker eller tapes,
kan i verste fall et bygg, eller en pågående
reparasjon, stoppe helt opp. Faller det på et
nylagt gulv eller en benkeplate kan det ta flere
arbeidsdager å reparere skadene.

PERSONSKADER/
DØDSFALL

PENGER

Fallende gjenstander fra høyden kan
i verste fall føre til død. Men selv om
det ikke dreper så kan det forårsake
skader for livet. Traume som oppstår for
individet, individets familie og kollegaer
kan da være ødeleggende. Det er ikke
bare byggearbeidere som risikerer
personskader. Fallende gjenstander kan
også treffe forbipasserende personer.
Selv om avgrensningene følger regelverket
kan en fallende gjenstand rikosjere på
f.eks. et tak og utgjøre skade utenfor
selve byggarbeidsplassen.

Å erstatte verktøy og skadet materiale
eller innredning, f.eks. gulv, kan bli veldig
kostbart. I tillegg til tidskostnaden kan
innkjøp av materialer utgjøre en betydelig
utgift. Ved personskade eller dødsfall
må man regne inn kostnader for skadet
personell, vikarer og eventuelle skader
eller medisinske kostnader. Kostnaden for
en bedrift ved personskader eller dødsfall
kan påvirke en bedrifts tillit kraftig.

FALLENDE GJENSTANDER
ER DEN TREDJE
VANLIGSTE ÅRSAKEN TIL
SKADER OG DØDSFALL
INNEN OLJE- OG
GASSINDUSTRIEN.
Kilde: DROPS

TO TREDELER (68%) AV NORSKE HÅNDVERKERE
OPPGIR AT DE MISTER TID VED Å MISTE VERKTØY.

16

TO TREDELER AV NORSKE HÅNDVERKERE (61%) ETTERSPØR
FESTEPUNKTER PÅ VERKTØYENE FOR ENKEL VERKTØYSIKRING.
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”I VERSTE FALL KAN
NOEN MISTE LIVET”
Odd Einar Haugan er seniortekniker på Kværner, og er
ansvarlig for kvalitetsnivået
på utstyret for verktøysikring.
Han har meget god kunnskap
og om risikoene for fallende
gjenstander på byggeplasser.
Verktøysikring har vært en viktig
del i det hverdagslige arbeidet
og noe som prioriteres høyt i
arbeidsprosessen.

– Vi vil være best i bransjen slik at alle kan
jobbe sikkert. Det er også noe som gjør
oss attraktive som arbeidsgiver. Derfor
er det viktig å ha god kontakt med våre
leverandører, slik at vi får den hjelpen vi
trenger for bl.a. å sikre våre verktøy, sier
Odd Einar Haugan.
Etter mange års sikkerhetsarbeid har
Kværner sett at uønskede hendelser har
minsket på arbeidsplassene. Med hjelp av
fremfor alt verktøysikringer så har antall
fallende gjenstander sunket betraktelig.
De sperrer dessuten alltid av områder når
det skjer arbeid i høyden.

Kværner ble grunnlagt allerede 1853
og har i dag ca. 2.700 ansatte. De tilbyr
bl.a. teknikk- og konstruksjonstjenester,
avanserte offshore-plattformer, onshore
anlegg og løsninger for fornybar energi.
Dessuten anses Kværner å være et godt
eksempel der man har kommet langt i
sikkerhetsarbeidet.

– Det må vi gjøre. Slurver vi med
verktøysikring eller avsperring så kan
det i beste fall føre til at en gjenstand
forårsaker et utvendig sår. Men ettersom
vi arbeider på opp imot 40 meters høyde
så kan det i verste fall føre til at noen
mister livet, sier Odd Einar Haugan.

”Slurver vi med
verktøysikring eller
avsperring så kan det
i beste fall føre til at
en fallende gjenstand
forårsaker et utvendig
sår.”

Han sier også at de arbeider nøye med
de interne reglene på arbeidsplassen. De
utfører vernerunder en gang i uken for å
undersøke potensielle farer. For at dette
skal implementeres så ligger ansvaret
hos den sikkerhetsansvarlige. Men for å
effektivisere prosessen så er det et krav
at alle ansatte gjennomfører
et sikkerhetskurs.
– I løpet av en dag får alle ansatte gå
igjennom kravene for selve driften her
på Kværner. Vi informerer om alle regler
som gjelder for å holde oppe sikkerheten.
Dessuten går vi igjennom alt utstyret
som hansker, sko og hjelmer, sier Odd
Einar Haugan.
Informasjonen de ansatte får etter
kurset slutter ikke der. Kværner arbeider
kontinuerlig med å utdanne sine ansatte
om de gjeldende sikkerhetskravene og om
viktigheten av bl.a. verktøysikring. Dessuten
utføres risikoanalyser i arbeidsgrupper før
arbeid i høyden får påbegynnes.
– Får vi en vannlekkasje og det renner ut
på gulvet så kan det fryse til is. Derfor må
vi være nøye i sikkerhetsarbeidet og
arbeide strategisk når det gjelder
byggestillaser, rekkverk, skilt og
presenninger, sier Odd Einar Haugan.
Kværner’s samarbeide med leverandørene
har derfor vært en av flere faktorer for å
opprettholde en sikker arbeidsplass.
– For oss er det aller viktigste at vi har
produkter som holder over tid og at
vi fortsetter å ha god dialog med våre
leverandører, avslutter Odd Einar Haugan.
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ODD EINAR HAUGAN
SENIORTEKNIKER
KVÆRNER
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FOREBYGGENDE
VERNETILTAK IFLG.
KONTROLLHIERARKIET

Mest effektivt

Hensikten med forebyggende tiltak er å redusere sannsynligheten for at arbeidsplassulykker
eller arbeidssykdommer skal inntreffe. Vernetiltakene bør involvere alle medarbeidere
(kollektive tiltak). Enkeltstående tiltak kan betraktes som et alternativ om felles løsninger ikke er
gjennomførbare eller effektive.

KONTROLLHIERARKIET
Fjerne eller erstatte

Tiltak iflg. kontrollhierarkiet for fallende gjenstander.

FJERNE ELLER ERSTATTE: Gjeldende risikoer med fallende gjenstander fra høyden
så er det ofte vanskelig å helt utelukke verktøyet, da de oftest kreves for å utføre arbeidet.
Derimot finnes det en hel del man kan gjøre for å forebygge risikoene - fremfor alt når man
arbeider i høyden. Erstatt verktøy som er vanskelige å fallsikre med verktøy som er tilpasset for
verktøysikring.

Tekniske kontroller

TEKNISKE KONTROLLER: Pass på at det finnes sikkerhetsnett, sparkebeskyttelse og at
verktøyet er fallsikret. Man kan også sperre av enkelte områder for besøkende under spesifikke
perioder når det finnes stor risiko for fallende gjenstander.

Måte å gjøre oppmerksom
og informere

MÅTE Å GJØRE OPPMERKSOM OG INFORMERE: Sikre at det finnes tydelige regler
for hva som gjelder på arbeidsplassen for å redusere risikoen for fallende gjenstander. En
viktig faktor for å oppnå dette er å øke bevisstheten hos personalet når det gjelder farene med
fallende gjenstander. Det er også viktig å lære de opp i hvordan verktøy sikres på en sikker og
korrekt måte.

Personlig
verneutstyr

PERSONLIG VERNEUTSTYR: Selv om man arbeider proaktivt med å forebygge ulykker
skal relevant personlig verneutstyr alltid brukes for å redusere eller eliminere konsekvensene
om ulykken likevel skulle skje.

Minst effektivt

Kilde: Europeiske kommisjonen
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EFFEKTIVE FOREBYGGENDE
TILTAK FOR Å FORHINDRE
AT FALLENDE
GJENSTANDER SKADER
VERKTØYSIKRING
Å sikre verktøy er en effektiv måte å forhindre at
verktøyet ikke skader hverken personer eller materialer
om det skulle falle ned. Verktøysikring skjer ofte ved at et
innfestingskomponent kobles til verktøyet. Det skal videre
kobles til en snor eller wire som så forankres i brukeren
eller til en fast installasjon.

BESKYTTELSESBARRIÆRER
Beskyttelsesbarriærer er en effektiv måte å forhindre
ulykker av fallende gjenstander som er usikrede. Vanlige
eksempler er sparkebeskyttelse, rekkverk, sikkerhetsnett
og avgrensninger i risikoområder under arbeid i høyden.

53%

OPPLÆRING OG REGELVERK
For å få til en god sikkerhetskultur er opplæring og
tydelige regelverk en forutsetning. Et viktig komponent
er å skape forståelse og praktiske ferdigheter for å
kunne forebygge risikoer. En annen essensiell del er
å øke forståelsen og bevisstheten om risikoene blant
arbeidstagerne og informere dem om konsekvensene
som fallende objekt kan forårsake.

ETTERSPØR GOD VEILEDNING I HVORDAN MAN
SIKRER VERKTØYET SITT

*Basert på 206 telefonintervjuer med håndverkere i
Sverige og Norge i løpet av juni 2019. Undersøkelsen ble
gjennomført av Solvero.
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”KONSEKVENSENE AV EN
FALLENDE GJENSTAND KAN
BLI ENORME DA VI NOEN
GANGER ARBEIDER PÅ
HØYDER OPP TIL 300 M”
Johan Viklund og Dag Knutsson,
grunnleggere av Nord Access i
Umeå, Sverige forstår viktigheten
av sikkerhet på arbeidsplassen.
De utfører flere ulike tjenester og
har spesialisert seg på vanskelige
tilgjengelige steder, trange
plasser og store høyder. En vanlig
dag på jobben kan innbefatte
demontering av en radiomast
hengende fra et helokopter,
inspeksjon av et vindkraftverk
eller å heise seg ned i en
gruvesjakt.

noen person. Konsekvensene av en
fallende gjenstand kan bli enorm da vi
noen ganger arbeider i høyder opp til 300
meter, sier Johan Viklund.
– Planlegging av arbeidet før det
påbegynnes er en forutsetning for høy
sikkerhet og produktivitet. Å kun ta med

”Å sikre våre
verktøy er en
grunnstein i alt vi
gjør utover det å
sikre oss selv.”

det sikkerhetsutstyret, verktøyet og andre
deler som virkelig trengs for oppgaven
gjør at arbeidet blir smidigere og går
raskere. Før arbeidet starter sperrer vi
også av området nedenfor. Tross dette
finnes det alltid en risiko for en fallende
gjenstand kan rikosjere feil og havne
utenfor avsperringen. I byggebransjen har
det forekommet tilfeller der rikosjerende
gjenstander har ført til dødsfall utenfor
avsperringsområdet. Dette er altså
ytterligere en anledning til å sikre
verktøyet og man kan ikke være forsiktig
nok, sier Johan Viklund.

Access svivler for å unngå sammenfiltring.
Sikkerhetskravene øker for hvert år.
Arbeidstilsynet setter de overgripende
kravene for å forhindre ulykker på
arbeidsplassene. I tillegg finnes lokale
krav fra oppdragsgivere som gjenspeiler
deres sikkerhetsregler, og våre egne krav
innen SPRAT og tauarbeidsbransjen.
I takt med økt bevissthet øker også
kravene. Selv leverandørene av
sikkerhetsutstyr har et viktig oppdrag
å kontinuerlig utstyre arbeidsplassene
med riktige produkter og opplæring for
å minimere risikoen for ulykker, avslutter
Johan Viklund.

Johan forteller videre at store høyder ikke
alltid er avgjørende, det finnes mange
tilfeller der konsekvensene av fallende
gjenstander blir store selv på lavere
høyder. Innen både bygg og industri finnes
flere risikoområder, f.eks. å miste verktøy
ned i en maskin som er igang, i tanker
med flytende væsker eller på ømfintlige
flater. Derav er de nøye med å sikre
verktøyet selv når de jobber nær bakken.
Sikringen av verktøyet gjøres med
stropper (som de selv beskriver med det
engelske navnet lanyards). Nord Access
foretrekker å bruke stropper som er
tilpasset for arbeidsoppgaven. De er nøye
med at de er elastiske, har riktig lengde
og rett type karabinkroker. Elastisiteten
er viktig for å absorbere energien av den
fallende gjenstanden og minske rykket
som ellers kan oppstå. Det minsker også
risikoen for at stroppen blir slitt og ryker
i fremtiden. Viktig er også at stroppene
aldri ufrivillig kan løsne fra selen eller
verktøyet, det må være korrekt låst i
begge ender. Når det gjelder roterende
verktøy som skrutrekkere bruker Nord

For Nord Access er sikkerheten av ytterste
viktighet. Alle ansatte i bedriften er
sertifisert etter SPRAT, en internasjonal
standard for tauarbeider.
– Å sikre våre verktøy er en grunnstein
i alt vi gjør utover å sikre oss selv. Til
en viss grad gjør vi det av økonomiske
grunner, dvs. for å ikke miste tid eller
ødelegge anleggsdeler under oss. Den
største anledningen er dog å ikke skade
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JOHAN VIKLUND OG
DAG KNUTSSON
GRUNNLEGGERE
NORD ACCESS I UMEÅ
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FALLSIKRING AV
VERKTØY TRE ENKLE STEG

Å fallsikre verktøy er enkelt, spesielt hvis du har verktøy som er klargjort for
verktøysikring. Med riktige komponenter går det fort å sikre verktøyene dine på en
måte som er optimalt for ulike typer arbeidssituasjoner.

Velg ditt verktøy

SE VÅRE FILMER HER:

Velg en egnet innfestingskomponent

https://bit.ly/2YINQRG

Velg en egnet stropp/wire for arbeidsoppgaven og sett sammen

1

Verktøy med midje

Roterende verktøy

2

Innfestingsring

Svivel

Verktøy med hull

Verktøy som har
et låst håndtak

Verktøy som som har et
åpent håndtak uten hull

U-feste

Tape

Innfestingsring

Ulike holdere

Innfestingsring

U-feste

U-feste

Sjakkel

Wireløkke

Hvis tausnare brukes trengs ikke
ytterligere snor.

- Byggmiljø
- Trekonstruksjon
- Snekring
- Maling

- Varmedannelse
- Sveiselopper

3

- Skarpe kanter
- Kjemikalier
Syrefast wire tåler de
fleste krevende miljøer
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Tekstilreimer har lav vekt, gir
god fleksibilitet og ergonomi
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”Å MISTE ET VERKTØY, OG SÅ
IKKE FÅ DET UT, KOSTER
UTROLIG MYE PENGER PR. DAG
I UTEBLITT ELPRODUKSJON”

Robert Nordstrand er mekanisk
vedlikeholdsingeniør på
Ringhals kjernekraftverk, og
han vet viktigheten med å
ikke miste verktøy eller andre
gjenstander når det foregår
vedlikeholdsarbeider. Hans jobb
er å sikre en effektiv drift og
maksimere driftstiden gjennom
proaktivt vedlikeholdsarbeid.

og rutiner, sikring av verktøy og
gjenstander så de ikke kan mistes, samt
kunnskap om hvilke verktøy som trengs
for den aktuelle oppgaven slik at disse
kan sikres og logges før de brukes.
Følger vi dette eliminerer vi driftsstopp!

- Når en tekniker mister noe har det
allerede gått for langt. Vi får det ut,
men det koster tid og penger. Å miste et
verktøy, og ikke finne det igjen, koster
utrolig mye penger pr. dag i uteblitt
elproduksjon, sier Robert.
ROBERT NORDSTRAND
MEKANISK
VEDLIKEHOLDSINGENIØR
RINGHALS KJERNEKRAFTVERK

Løsningen for å eliminere fallende
verktøy og andre gjenstander innbefatter
flere deler: kunnskap gjennom trening

28

29

43%

DERFOR SKAL
DU VELGE
LUNA ZERODROP
FOR Å SIKRE
VERKTØYENE DINE
LUNA ZERODROP™
Du som velger Luna Tools har tilgang til
både verktøy og tilbehør som forsterker
sikkerheten. Med ZeroDrop™ monterer du
enkelt verktøysikringen på selve verktøyet.
Vi har arbeidet hardt med å finne
universelle løsninger. Selv om de er laget
ut ifra det brede sortimentet vi har, kan
de også brukes til de fleste andre verktøy
med samme dimensjoner.

ZERODROP™ I BUTIKK
ELLER PÅ NETT
Uansett om du handler på nett eller
besøker en butikk kan du enkelt finne våre
sikringsløsninger. I butikken og på nettet
har vi gjort produktene for verktøysikring
lett synlige og det er lett å finne den beste
sikringsløsningen for nettopp deg.

HAR INGEN VERKTØY
SOM ER KLARGJORT FOR
ENKEL VERKTØYSIKRING
*Basert på 206 telefonintervjuer med håndverkere i
Sverige og Norge i løpet av juni 2019. Undersøkelsen ble
gjennomført av Solvero.

TRE FORDELER MED
SIKREDE VERKTØY

VIL DU HA BESØK PÅ
ARBEIDSPLASSEN DIN?

– Færre ulykker. Fallende gjenstander
kan skade kollegaer og andre alvorlig.

Vi kan komme og gi råd og tips på
hvordan dere forbedrer sikkerheten i det
daglige arbeidet når håndverktøy brukes i
høyden. Kontakt oss så diskuterer vi saken
uten forpliktelser.

– Færre skader på materialet. Fallende
gjenstander kan forårsake kostbare
skader på f.eks. gulv.

HJELP FOR DEG MED
SPESIELLE UTFORDRINGER

– Færre avbrudd. Du slipper å bruke tid
på å hente eller erstatte mistet verktøy.

Vi på Luna utvikler produkter og
sortiment som gjør hverdagen sikrere.
Har du spesielle utfordringer eller behov
for skreddersydde produkter? Kontakt
nærmeste forhandler, så kan vi sammen
se på hvordan vi kan hjelpe deg - vi på
Luna er alltid interessert i en utfordring!
Du vet hvilke håndverktøy du trenger - vi
vet hvordan det sikres best!

KONTAKTOPPLYSNINGER
Luna Group Norge - Kolbotn
Tlf.: 64857500
Mail: kundesenter@luna.no
www.lunakatalogen.no

www.lunatools.no
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Følg oss på
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