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Bedre sikkerhet for anhuker fra transport
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Informasjon om prosjektet «bedre sikkerhet for anhuker fra 

transport»
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• 2016 startet CF opp med prosjektet

• November 2018, CF tar kontakt med andre i 

bransjen og første erfaringsmøte blir avholdt

• 4 stk møter totalt

• Gruppen består av person med ulike kompetanse 

innen HMS, Fallsikring, 

Drift og Teknisk.

Jan Otto Honsrud

Driftsjef,  Con-Form
Sofie Isacsson

HMS-leder, Con-Form
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Vem er vi?



Bakgrunn – Hvilken risiko aksepterer vi? 



Bakgrunn – hvilken risiko akseptere vi?

Hva aksepterer vi?



Bakgrunn - losseplass



Bakgrunn - losseplass





Hvordan arbeider Con-Form med sikker lossing av element fra bil?

Vi har utarbeidet en risikoanalyse 

ved lossing av elementer fra bil. 

Dette har vi brukt som grunnlag for 

planlegging av arbeid og for ny 

arbeidsprosess. 

• Identifisert alle risikoer

• Hvilke løsninger finnes idag? 

Undersøkt med ulike bedrifter og

byggeplasser. 

• Hvordan ser virkeligheten i dag 

gjellende riggområde og 

oppstillingsplasser? 

• Erfaringer og mulig andre 

løsninger for sikker lossing

For den nye prosedyren har vi 

utarbeidet en arbeidsbeskrivelse 

basert på:

• test av arbeidsprosessen ute i 

praksis på byggeplass

• testet og valgt utstyr med vår 

samarbeidspartner på fallsikring. 

• Utarbeidet dokumentert intern 

opplæring for egne ansatte og 

transportører (sjåfør)

• Utarbeidet regningsplan  som 

beskriver hvordan redningen skal 

utføres, og hvem som skal utføre 

den. 

• Det vil bli opplæring med alle som 

skal utføre denne prosessen

• I samarbeid med våre egne 

fabrikker og deres transportører 

kurses sjåfører opp i sikker lossing 

av CF elementer. 

• Det vil bli opplæring hos alle våre 

lag involvert i denne prosessen

• Det vil bli intern informasjon hos 

alle i organisasjonen om ny 

prosess.

Risikoanalyse Arbeidsbeskrivelse Implementering

Målet er at vi skal arbeid sikkert i høyden også ved lossing av bil, og inspirere andre til å jobbe sikkert!
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MÅLET – ALLE SKAL KOMME TRYGT HJEM

• 15 prosjekt har tatt i bruk sikring i kran

• Fungerer i praksis

• Bidrar til bedre sikkerhet ved lossing

• Tilrettelegging for egne ansatte og samarbeidspartner, så alle kan utføre denne

arbeidsoppgaven trygt

• Inspirasjon og veiledning for andre som kan videreutvikle dette til sitt eget

• Det er ikke et alternativ å ikke sikre seg. Alle har et ansvar for å utføre 

arbeidsoppgaver på en sikker måte.

HUSK! Det er mange som bryr seg om og er glad i deg!



Takk for oppmerksomheten!

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke mer om dette? Ta kontakt! 

Jan.Honsrud@con-form.no
Tlf: 906 81 050

mailto:Jan.Honsrud@con-form.no
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