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Hovedmålet for prosjektet har vært å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i 
havbruksnæringen.  
 
Målsetningen skulle oppnås ved å sikre at røkternes / arbeidernes egne opplevelser og erfaringer fra 
oppdrettsanlegg/fartøy i større grad enn tidligere ble lagt til grunn for forbedringer og tiltak rettet mot 
utforming av materiell, driftsrutiner, sikkerhetsrutiner og krav til kompetanse / intern opplæring. 
 
I prosjektet er det gjennomført feltundersøkelser og telefonintervju, og herfra har en fått en oversikt over 
HMS-situasjonen i dagens havbruksnæring. Ved bruk av metoden grovanalyse har en kvantifisert 
identifiserte faremomenter, og funnet områder med størst behov for nye tiltak. 
 
I den påfølgende tiltaksfasen er det i samarbeid med røktere og driftsledere kommet frem til mulige tiltak 
for identifiserte faremomenter. Det er også laget en komplett sikkerhetsanalyse med røktere og 
driftsledere som målgruppe, basert på erfaringene fra egen bruk av metoder, samt tidligere intervju. 
Sikkerhetsanalysen presenteres i vedlegg med bruksanvisning som et selvstendig produkt.  
 
Avslutningsvis i rapporten tas med et antall relevante problemstillinger for videre satsing på HMS i 
havbruk, bl.a. gjennom skisser til produkter/forbedringer som kan danne basis for teknologiutvikling for 
bedre HMS. 
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Forord 
 
Prosjektet "HMS i havbruk – Risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og 
teknologi i fiskeoppdrettsanlegg" har som mål å redusere faren for arbeidsulykker og helseskader i 
sjøbasert oppdrett. I prosjektet har operatører av havbruksanlegg deltatt aktivt ved besøk, møter 
og telefonintervju. Resultatet har blitt en rapport som sammenfatter HMS-situasjonen "på 
merdkanten", fra Finnmark i nord til Rogaland i sør. Med andre ord presenteres en oppdatert 
situasjonsbeskrivelse for norsk havbruksnæring ut fra et HMS-ståsted. 
 
Denne rapporten har forsøkt å dekke over mange felt som har relevans for HMS, og det 
presenteres derfor et stort utvalg tiltak og nye løsninger, i stor grad som konkrete 
forbedringsforslag på produkter og operasjoner. En del av prosjektet har vært spesielt tilegnet 
metodikk og utprøving av denne. Vi håper at de tiltak som skisseres i denne rapporten er en spire 
til videre utvikling hos oppdrettbedrifter og utstyrsleverandører.  
 
Vi takker alle deltakende bedrifter, spesielt røktere og driftsledere som velvillig har mottatt oss på 
sin arbeidsplass eller deltatt ved telefonintervju, og gjennom nyttige innspill hjulpet oss i arbeidet. 
Vi takker også Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond som har finansiert prosjektet, samt 
Norges Forskningsråd for et godt samarbeid. 
 
 
SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Trondheim 08/03/2004 
 
 
 
 
Mats A Heide
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Sammendrag 
 
Kapittel 1 
Her presenteres målformuleringer for prosjektet, prosjektplanlegging og koordinering mot 
tilstøtende prosjekter. I oppstarten ble et møte med Rogalandsforskning avholdt for å avgrense 
arbeidsområder for herværende prosjekt, og det tilgrensende "Ro, ro til fiskeskjær. Systematisk 
HMS-arbeid i fiskeri og havbruk". Herværende prosjekt fokuserer innsatsen om drift ute på 
lokalitetene, mens Rogalandsforskning studerer bransjen ut fra ledelsesnivå.  
 
Statusmøte med alle de seks pågående HMS-prosjektene i FHF-regi ble avholdt juni 2003.  
 
 
Kapittel 2 
I kapitlet gis en oversikt over sentrale standarder og lov/regelverk som er relevante for prosjektet. 
Det blir vist statistiske data over ulykkestilfeller fra to kilder; SINTEFs egen ulykkesdatabase, 
samt Arbeidstilsynets oversikt. Det gis videre en kort presentasjon og oversikt over tidligere 
arbeider innen HMS, samt en kort vurdering av ny standard for flytende oppdrettsanlegg NS 
9415:2003, sett i lys av HMS.  
 
 
Kapittel 3 
Kapitlet dokumenterer hvordan feltundersøkelsene (telefonintervju og bedriftsbesøk) har blitt 
gjennomført. I vedlegg til kapitlet finnes også intervjumal og et utvalg av notater fra 
bedriftsbesøk. Det konkluderes med at store risikomomenter ofte er knyttet til manuelt arbeid tett 
på store laster. Eksponerte lokaliteter benytter samme utstyr og metoder som andre lokaliteter, 
men tøffere værforhold gjør operasjoner vanskeligere å gjennomføre. Større avstander til 
landbase, alenearbeid, samt tidligere nevnte værforhold, gjør redning vanskeligere i en 
krisesituasjon. Gjennomgang av telefonintervjuer bekreftet faremomentene man konkluderte med 
i grovanalysene. 
 
 
Kapittel 4 
Utfra metodisk gjennomgang av grovanalysene fra bedriftsbesøk, gjøres et utvalg på 12 prioriterte 
problemområder som vies spesiell oppmerksomhet resten av prosjektet.  
 
 
Kapittel 5 
Tiltak for de identifiserte problemområder er foreslått, med skissering av alternative løsninger. 
Det ble også gjennomført en workshop med røktere hvor man gjennomgikk en rekke av dagens 
produkter. Avslutningsvis i workshopen ble det gjennomført sikker-jobb analyse for tre utvalgte 
operasjoner. 
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Kapittel 6 
Basert på erfaringene fra bedriftsbesøk, studier og bruk av eksisterende metodikk, foreslår man i 
dette kapitlet en integrert metode for gjennomføring av sikkerhetsanalyse med tiltak. 
Sikkerhetsanalysen er basert på de metoder som er brukt i dette prosjektet, og er tilpasset 
driftslederen og røkterne på oppdrettsanlegg. Metoden dekker områdene identifikasjon av 
faremomenter, analysering og prioritering, samt tiltak. 
 
Den integrerte metoden presenteres som et ferdig produkt i vedlegg, der man også har lagt ved en 
kort brukerveiledning.  
 
 
Kapittel 7 
Det er foreslått innhold i videre arbeider/aktiviteter innen HMS, som ut fra kunnskapsutredningen  
som har foregått i prosjektet er relevante for den videre fremdrift på feltet. 
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1 Mål og planlagt gjennomføring 
 

1.1 Målformulering 
Hovedmålet for prosjektet har vært å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i 
havbruksnæringen.  
 
Målsetningen skulle oppnås ved å sikre at røkternes / arbeidernes egne opplevelser og erfaringer 
fra oppdrettsanlegg/fartøy i større grad enn tidligere ble lagt til grunn for forbedringer og tiltak 
rettet mot utforming av materiell (merdanlegg, plattformer, fôrstasjoner, fartøy, m.v.), 
driftsrutiner, sikkerhetsrutiner og krav til kompetanse / intern opplæring. Se figur 1.1. 
 
 

materiell / 
teknologi

driftsrutiner 

sikkerhets- 
rutiner

opplæring / 
kompetanse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Røkter 
(erfaringer) 

 
 
 
 
Figur 1.1  Røkterne skal kunne påvirke på flere fronter med sine erfaringer. 
 
Gjennom dette prosjektet har et utvalg røktere fått anledning til å frembringe sine synspunkter på 
hva som har betydning for HMS, noen gjennom grundige risikoanalyser ute på anleggene, andre 
gjennom telefonintervju. Disse synspunktene har blitt analysert med henblikk på mulige tiltak.  
Resultater både fra undersøkelsene og tiltaksfasen vil kommuniseres til oppdrettere, 
utstyrsindustri, interesseorganisasjoner, tilsyn / departement og opplæringssenter.  
 
Metodeutviklingen har tatt høyde for ikke å utelukke enkelte tiltaksfelt, men har hatt like stort 
fokus på f. eks. teknologiske forhold som drifts- / operasjonsrelaterte forhold. Dette har vært 
sterkt fokusert både under prosjektgjennomføringen og ved utarbeidelse av sikkerhetsanalyse. 
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1.2 Valg av fremgangsmåte 
En overordnet fremgangsmåte med hovedaktiviteter er beskrevet i figur 1.2.  
 
 
 

 
 

Figur 1.2. Hovedaktiviteter og progresjon i prosjektet. 
 
 
Valgt fremgangsmåte tar utgangspunkt i å dokumentere fakta basert på røkternes egne 
virkelighetsoppfatninger. Et overordnet ønske har vært å etablere en deskriptiv statusrapport om 
hvordan røkteren oppfatter sin egen arbeidssituasjon, og at disse får uttrykt sine forslag til 
forbedringstiltak. For å få mest mulig ærlige svar og for at informanter skal være komfortable 
etter å ha bidratt til arbeidet, er det lagt vekt på at utsagn og resultater av risikoanalyser ikke skal 
kunne spores tilbake verken til fiskeoppdrettsanlegg eller personer i det rapporteringsmaterialet 
som er offentlig tilgjengelig. 
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Prosjektgruppen har foretatt 6 besøk på utvalgte anlegg. Her har en: 
 
• foretatt intervju av røkter og andre ansatte på anlegget, hvor hovedhensikten har vært å få vite 

hvordan de opplever sin hverdag 
• gjennomført grovanalyse 
• dokumentert skrevne drifts- og sikkerhetsrutiner (teori) 
• dokumentert hvordan drift- og sikkerhetsrutiner fungerer i praksis (virkelighet) 
• dokumentert hvordan opplæring i arbeidsrutiner og tilrettelegging av arbeidet fungerer på 

anlegget 
 
Rapporten gir et innblikk i sikkerhetskulturen, både ”papirversjonen” og den som etterleves i det 
daglige arbeidet. Totalbildet av driftssituasjon, driftsutstyr og sikkerhetskultur er av stor 
betydning for sikkerheten. ”Sikkert” utstyr har liten verdi dersom f. eks. kompetanse til å bruke 
det mangler, eller andre driftsforutsetninger som f. eks. bemanning, gjør sikker bruk vanskelig.  
 
Risikoanalysen utfyller røkternes situasjonsbeskrivelse, og i mange situasjoner er risikoanalysen 
blitt foretatt for situasjoner som røkterne har påpekt som farlige. Risikoanalysene gir en mer 
metodisk tilnærming, både med beskrivelse av hendelser med mulig utfall, samt sannsynlig 
hyppighet for hendelsen. Samlet sier dette noe om den totale risiko. Dette er grunnleggende 
kunnskap som kan brukes både til å vurdere driftsrutiner, sikkerhetsrutiner, samt at det er verdifull 
informasjon til utstyrsleverandører. Metoder er beskrevet nærmere i vedlegg 1. 
 
Telefonintervju av 15 røktere har vært med på å fylle ut det bildet som de 6 besøkene har gitt. Det 
er for disse ikke utført noen risikoanalyser, da hovedhensikten har vært å få flere personlige 
beskrivelser av den daglige opplevelsen av risiko ute på fiskeoppdrettsanleggene. 
 
Ved valg av anlegg for besøk er det lagt vekt på å dekke et størst mulig spekter av ulike 
teknologiske løsninger. Fellesnevneren er valg av fiskeoppdrettsanlegg som har en eksponert 
beliggenhet. Valg av anlegg er grundigere beskrevet i senere kapittel. 
 
De personer som har vært besøkt og intervjuet har i ettertid fått tilsendt alt dokumentert materiale 
om egen bedrift. Slik har de både hatt mulighet til å korrigere informasjon, samt å bruke 
resultatene til interne forbedringer. Anonymiserte delrapporter fra et utvalg besøk er lagt ved i 
denne rapport. 
 
Ved å sammenfatte grovanalysene har en fått en totaloversikt over risikobildet for alle de 
anleggene som er besøkt. Siden man favnet bredt ved valg av lokaliteter, mener man at dette gir et 
godt oppdatert bilde av reell situasjon i næringen. De mest risikable hendelsene registrert har 
herfra blitt tatt med videre til analyser og tiltaksfase.  
 
Utvikling av forslag til tiltak har blitt utført internt i prosjektgruppen, samt eksternt ved å 
gjennomføre workshop med utvalgte røktere. Under workshop ble også 3 sikker-jobb analyser 
utført. Resultater og forslag til tiltak er sammenfattet i kapittel 5. I tiltaksfasen har man delt 
arbeidet inn i to hovedområder; foreslå tiltak inn mot teknologi og operasjoner, samt 
metodeutvikling.  
 
Metodeutvikling er gjort med henblikk på å utforme et metodegrunnlag som skal gjøre 
røkteren/driftslederen i stand til å utføre sine egne risikovurderinger. Etter erfaringer som er gjort 
gjennom prosjektet, har man valgt å presentere metodeutviklingen som en komplett 
sikkerhetsanalyse.  
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Avslutningsvis i rapporten er forslag for videre arbeider innen HMS presentert. Resultatene fra 
prosjektet blir også benyttet til å diskutere utviklingsprosjekter med utstyrsleverandører, 
oppdrettere mv. for å sikre at resultatene fra HMS-prosjektet kan implementeres. 
 

 

1.3 Koordinering mot andre prosjekter 
Gjennomføringen av prosjektet ”HMS i havbruk – risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på 
personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg” er koordinert mot to andre prosjekter støttet av 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Dette er prosjektene ”Fiskebåten som 
fremtidig arbeidsplass” og ”Ro, ro til fiskeskjær. Systematisk HMS-arbeid i fiskeri og havbruk”. 
 
”Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass” er et 3-årig prosjekt som startet januar 2001, ledet av 
SINTEF Fiskeri og havbruk. Medvirkende er personer hos SINTEF Teknologiledelse og SINTEF 
UNIMED. Et av målene i prosjektet har vært å utvikle en metode for risikoanalyse ombord på 
fiskefartøy. Metodeutviklingen av verktøy for risikoanalyse har store likhetstrekk for de to 
prosjekter. Det er tatt utgangspunkt i samme grunnmetode og involverte fagpersoner har vært de 
samme. Erfaringer gjort under tilpassingen av metoden har derfor automatisk kommet begge 
prosjekter til gode. I tillegg har begge prosjektlederne for de to prosjektene, vært gjensidig 
involvert i det andre prosjektet. 
 
”Ro, ro til fiskeskjær. Systematisk HMS-arbeid i fiskeri og havbruk” er et 2-årig prosjekt som 
startet februar 2003, ledet av Rogalandsforskning. De to prosjekter hadde i utgangspunktet delvis 
overlappende oppgaver. Det ble ved oppstarten av de to prosjektene gjennomført et 
koordineringsmøte (5. februar 2003). Her ble man enige om å ha forskjellig fokus på hvilke 
informanter man skulle benytte; SINTEF Fiskeri og havbruk konsentrerte innsatsen om røkterne 
og den aktuelle driften ute på anleggene; Rogalandsforskning på leder/bedriftsnivå. Således har 
SINTEF et nedenfra-og-opp perspektiv, mens Rogalandsforskning har et ovenfra-og-ned 
perspektiv.  
 
Det ble videre enighet om å utveksle informasjon om de bedriftene man har vært i kontakt med, 
og således unngå å belaste de samme bedriftene dobbelt.  
 
Det ble også gjennomført et statusmøte 2. juni 2003, der alle de FHF-støttede HMS-prosjektene 
var representert. Disse er:  
• Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass, SINTEF Fiskeri og havbruk 
• Verne- og bedriftshelsetjeneste, SINTEF UNIMED 
• Samordning og forbedring av system for registrering og analyse av personulykker innen 

fiskeflåten, Sjøfartsdirektoratet 
• Implementeringsprosjektet i regi av Norges Fiskarlag 
• Systematisk HMS-arbeid i fiskeri og havbruk, Rogalandsforskning 
• HMS i havbruk (herværende prosjekt) 
 
Et mindre koordingeringsmøte mellom Rogalandsforskning og SINTEF ble også avholdt 
påfølgende dag. 
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2 Informasjonsinnhenting 

2.1 Innledning 
Dette kapitlet dokumenterer sentrale forundersøkelser til prosjektet. Her inngår en oversikt over 
hva som er gjort tidligere av arbeider, eksisterende lovverk, standarder, samt oppdaterte 
ulykkesstatistikker.  
 
 

2.2 Ulykkesstatistikker 

2.2.1 SINTEF-database 
SINTEF Fiskeri og havbruk sin egen HMS-database, vedlikeholdt av Halvard Aasjord, inneholder 
registrerte dødsulykker i havbruk i perioden 1980-2003. Oversikten er ikke komplett, men gir et 
bilde av hvordan de største risikomomentene fordeler seg. Innenfor avgrensingen definert i dette 
prosjektet, er det registrert 21 dødsulykker i perioden. Tabell 2.1 sammenfatter registrerte ulykker 
etter skadested. 
 
Tabell 2.1. Registrerte dødsulykker i havbruk i perioden 1980-2003, SINTEF Fiskeri og havbruks 
database ved Halvard Aasjord. 
Ulykke kategori Antall hendelser Evt. beskrivelse/typiske forløp 
Båt, kantring/ 
krenging 

11 tilfeller Gjerne i forbindelse med mye last og/eller dårlig 
vær. Forskyvning av last er konstatert som 
medvirkende årsak i ett av tilfellene. 2 omkom 
på innseiling til kai da båten ble trykket ned av 
høy sjø. 

Dykkerulykker 3 tilfeller  
Fall i sjøen 1 tilfelle Hendelse skjedde ved lasting av brønnbåt. 

Forulykkede brukte ikke redningsvest.  Han fikk 
sannsynligvis illebefinnende. 

Klemt av kran 1 tilfelle Hendelse inntraff som følge av svikt i 
kranhydraulikk. 

Forskyvning av 
dekklast 

1 tilfelle Anker på 2 tonn gled på dekk og traff røkter. 

Rikosjett 1 tilfelle Et anker i spenn slet seg og traff operatør i 
ansiktet. 

Kollisjon 1 tilfelle 17 fots plastbåt kolliderte med fiskebåt. Høy fart 
har sannsynligvis vært medvirkende. 

Ensilasje 1 tilfelle Ensilasjetank eksploderte under 
vedlikeholdsarbeid. 

Kverning av fôr 1 tilfelle  
SUM 21 omkomne  
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2.2.2 Arbeidstilsynet 
I ulykkesstatistikken fra Arbeidstilsynet er det i havbruk registrert totalt 377 tilfeller av 
personskade i havbruk for årene 1997-2001. Det antas imidlertid betydelig underrapportering. 
Tabell 2.2 viser ulykkeshendelser fordelt på ulike kategorier. 
 
 
Tabell 2.2. Registrerte personskader i havbruk 1997-2001 (Arbeidstilsynet). 
Ulykke kategori Antall 

hendelser 
Evt. kommentar 

Elektrisk spenning 1  
Fall 80 Kategori med flest hendelser. Typiske hendelser er 

fall fra høyere nivå, fra kai til båt, fall på båt, ned 
trapper eller på flåte. Glatt underlag er gjerne 
medvirkende årsak. 

Høy/lav temperatur 1  
Kjemikalier 25 Oppstår gjerne under rengjøringsarbeide eller 

kverning av død fisk med tilsats av maursyre. 
Flere tilfeller av manglende bruk av verneutstyr. 

Klemt/fanget 46 Mange bløtdelsskader som følge av at 
ekstremiteter ble klemt i dører eller luker. 

Sammenstøt/påkjørsel 3  
Stukket/kuttet av 
skarp/spiss gjenstand 

78 Kategori der slakteri og settefiskanlegg er høyest 
representert, i forbindelse med slakting 
(knivskader) og vaksinering (stikke seg på nål), og 
således mindre relevant i dette prosjektet. 

Støt/treff av gjenstand 71 Noen kranulykker, utstyr i kraftig spenn som gir 
etter, samt tunge gjenstander som falt på 
kroppsdeler. 

Annet 72 Uspesifiserte hendelser 
SUM 377 Dette gir et gjennomsnitt på ca 75 ulykker pr år. 
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2.3 Tilsynsmyndigheter og regelverk 
Arbeidsmiljøloven gir på overordnet nivå krav til personsikkerhet. På oppdrettsanlegg er det 
Arbeidstilsynet som har tilsynsmyndighet. Arbeidstilsynet har utformet en rekke forskrifter som er 
relevante for HMS-arbeidet på lokaliteter for oppdrett.  
 
Generelle forskrifter er: 
FOR 1995-02-16 nr 170: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 
FOR 1995-01-20 nr 156: Forskrift om tungt og ensformig arbeid 
FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 
FOR 1994-08-19 nr 820: Forskrift om maskiner 
FOR 1993-06-22 nr 787: Forskrift om støy på arbeidsplassen 
FOR 1978-01-12 nr 9432: Forskrift om trykkluftanlegg 
FOR 1993-05-24 nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 
FOR 1994-10-06 nr 972: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen 
FOR 1990-11-30 nr 944: Forskrift om dykking 
FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i  

virksomheter (Internkontrollforskriften). 
FOR 2001-04-30 nr 443: Kjemikalieforskriften 
 
 
Øvrige sentrale regelverk/standarder: 
 
Nordisk båtstandard for yrkesbåter under 15 meter, 1990: 
Inneholder felles nordiske regler for yrkesbåter med største lengde <15 meter. Reglene inneholder 
i første rekke sikkerhetsrelaterte krav, men også krav som går på kvalitet, varighet og bruker-
vennlighet mv. når dette har stor betydning for sikkerheten. 
 
Standarden inneholder blant annet konkrete krav til: 

 
• Flyteevne: fribord, stabilitet, dører, luker, vinduer, lenseporter og skroggjennomføringer 
• Ror og maskineri: ror og styring, installasjon av motor, brennstoff, elektriske systemer 
• Innredning og utrustning: Innredning, personsikring, brannsikring, løfteutstyr, fortøyning, 

bro og navigasjonsutrustning 
• Forenklede styrkekrav, dimensjoneringskrav og byggekrav 

 
Fartøy >15 meter (eks. brønnbåter) er underlagt annet regelverk, i henhold til Sjøfartsdirektoratet. 
 
 
 
NS-EN 292 – Maskinsikkerhet. Grunnleggende begreper, hovedprinsipper for 
konstruksjon: 
Hjelp for konstruktører, produsenter og andre interesserte, fortolkning av de vesentlige 
sikkerhetskrav for å oppnå overensstemmelse med europeisk lovgivning for maskinsikkerhet. 
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2.4 Annet HMS-relatert materiale 

2.4.1 "Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk" 
Det er tidligere utgitt to hefter under tittelen "Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk", i prosjektet 
"Forsterket arbeidsmiljøinnsats i havbruk". Disse tar for seg aktuelle regelverk og spesielle farer i 
havbruk, og inneholder sjekklister for risikovurdering. 
 
Heftene har absolutt en informasjonsverdi, de er oversiktlige og informative, og må sies å være en 
god presentasjon av de viktigste generelle forhold i havbruk. Med tanke på den relativt detaljerte 
gjennomgangen av regelverk, antas det at målgruppen for disse heftene er driftsledere på 
lokalitetene. SINTEF vurderer ambisjonsnivået som korrekt i forhold til en driftsleder, man får 
her en god innføring i identifikasjon og tiltak. Man ser ikke behov for en revisjon av disse heftene 
på nåværende tidspunkt. 
 
Det antas at mye av materialet i utgangspunktet ikke anses som relevant for en røkter uten leder/-
driftsansvar. For vanlige røktere og sommervikarer kunne det kanskje være en ide å lage en 
ytterligere forenklet utgave av disse heftene, som fokuserer på sikker operasjon. 
 
Det man først og fremst mangler er implementering av arbeidet. På forespørsel ved bedriftsbesøk 
viser det seg at få har sett eller hørt om disse heftene. Markedsføring og bekjentgjøring av dette 
materialet i næringen anses derfor som et viktig enkeltpunkt å fokusere på. 
 
Heftene er laget som en del av prosjektet "forsterket arbeidsmiljøinnsats i havbruk", et samarbeid 
mellom Arbeidstilsynet, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, Norske fiskeoppdretteres 
forening og Fellesforbundet. 
 
 

2.4.2 NS9415:2003 - Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, 
utførelse, installasjon og drift 
Standarden setter en rekke nye krav til standardisering, testing og dimensjoneringskrav til 
oppdrettsanlegg spesielt med henblikk på reduksjon av rømming, men i tillegg B til standarden er 
det også tatt med nye krav relatert spesielt til personsikkerhet. 
 
Tillegg B presenterer både generelle retningslinjer og spesielle krav til enkeltprodukter.  De 
generelle kravene er hentet direkte fra Arbeidsmiljøloven, spesielt fra kap. 2 § 7 – generelle krav, 
§ 8 – arbeidsplassen, og § 9 – tekniske innretninger og utstyr, men noe omskrevet for å øke 
relevans til temaet ”flytende oppdrettsanlegg”. Man har også formulert en del spesielle krav 
relatert til enkeltprodukter i henhold til de generelle kravene gitt i Arbeidsmiljøloven. Det stilles 
blant annet spesielle krav til oppdrettsanleggets flytekrage, flåter og bruk av kjemikalier.  
 
Retningslinjene for oppdrettsanlegg er klart utformet med tanke på stålanlegg. Ingen plastring-
merder oppfyller i dag kravene som er gitt i dette tillegget. 
 
Standarden bør over tid bli et viktig bidrag til bedring av personsikkerheten på oppdrettsanlegg. 
Det vurderes som svært positivt at personsikkerhet i standarden blir tilgodesett med et eget 
vedlegg. Samtidig mener SINTEF at kravene på langt nær dekker alle relevante felt, eller setter 
krav til alle vesentlige faremomenter. Man konkluderer med at standarden har et godt 
utgangspunkt med krav til HMS, men at den bør utvikles videre. 
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2.5 Konklusjon 
Statistikkene viser at hyppige ulykker i havbruk er fallulykker, klemskader, etseskader ved bruk 
av kjemikalier og båtulykker. Dette ga noen indikasjoner for hvor det vil være hensiktsmessig å se 
etter faremomenter under feltundersøkelsene. Statistikkene er ikke komplette, men er beste 
tilgjengelige kilder, og bør gi et godt oversiktsbilde. 
 
Av tidligere arbeider innen HMS kan man spesielt trekke frem heftene "Arbeidsmiljø og sikkerhet 
i havbruk, som gir en god innføring til sikkerhetsarbeide for driftsledere. Det er imidlertid synd at 
så få har hørt om disse brosjyrene. Ellers kan ny standard for flytende oppdrettsanlegg være med å 
bringe HMS på banen også for utstyrsprodusentene. Dette vil imidlertid forutsette at standarden 
gir flere konkrete krav til sikkerhet i relevante produkter. Samlet kan man konkludere med at det 
er gjort mye bra på HMS, men at en god del gjenstår, spesielt på implementering i næringen. 
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3 Feltundersøkelser 

3.1 Innledning 
Dette kapitlet tar for seg det metodiske grunnlaget og erfaringer gjort i den eksterne 
hovedaktiviteten - feltundersøkelser. Ekstern informasjonsinnhenting fra næringen har i dette 
prosjektet vært todelt, i telefonintervju og bedriftsbesøk. 
 
I dette prosjektet skulle man spesielt undersøke oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Utover 
dette har valg av lokaliteter for intervju og besøk blitt gjort med tanke på å beskrive bredden i den 
norske næringen. Det er derfor valgt å kontakte oppdrettsselskaper med forskjellig driftskonsept, 
og hjemmehørende fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Man har også valgt å kontakte både 
store oppdrettskonsern med mange lokaliteter, samt små bedrifter med kanskje bare en konsesjon. 
 
Fokus har vært rettet mot teknologi i bruk på lokalitetene, og operasjon av denne. Tiltak som 
presenteres senere i rapporten vil derfor være vinklet mot teknologi og operasjon av denne. Man 
vil ikke fokusere spesielt på overenstemmelse med regel-/lovverk.  
 
 

3.2 Valg av lokaliteter for intervju og besøk 
Interne forberedelser til feltundersøkelsene var å definere metodegrunnlag som skulle benyttes, 
utforme maler og spørsmålslister basert på hvilke punkter man vurderte som viktigst å få svar på. 
Kontaktene ble forberedt for besøk/intervju, ved at man sendte ut en kort prosjektinformasjon på 
fax. Det ble gjennomført 15 telefonintervju, hvorav 6 av disse informantene også ble besøkt. 
 
Kjerneinformanter for feltundersøkelsene var røkterne og driftsledere ved de 6 bedriftsbesøkene. 
Det ble gjennomført telefonintervju med disse bedriftene i forkant for selv å være noe forberedt, 
og ha opprettet fokus på HMS i bedriften. Deretter ble det avtalt besøk, og man var med 
bedriftens kontaktperson og dokumenterte en arbeidsdag. Røkterne ble også intervjuet underveis, 
hvor man blant annet spurte om hvordan forskjellige operasjoner ble utført. Under besøkene ble 
det tatt bilder og video av bl.a. interessant utstyr og utføring av operasjoner. På bakgrunn av 
besøkene ble det gjennomført grovanalyser, fordelt på de forskjellige arbeidsstedene kai, båt, 
anlegg og flåte. Se vedlegg 1 for beskrivelse av sentralt metodegrunnlag. 
 
Hensikten med telefonintervjuene var å utfylle informasjonen som ble innhentet ved 
bedriftsbesøk. Telefonintervjuene ble gjennomført etter en mal med spørsmål som ble utformet på 
forhånd. I spørsmålslisten var det inkludert en generell del, der hensikten var å få et overordnet 
inntrykk av drift, utstyr og miljø. Den andre delen rettet seg direkte mot HMS-relatert 
problematikk. Her ble det lagt vekt på å utforme spørsmålene slik at intervjuobjektet snakket fritt, 
og en således fikk tilbakemeldinger med røkterens egne ord. Spørsmålene rettet seg mot røkterens 
egen hverdag, eksempelvis ”hvilke arbeidsoperasjoner har du mest respekt for?”. Denne 
spørsmålslisten er for øvrig å finne i vedlegg 2.  
 
De 6 bedriftsbesøkene ble dokumentert i egne rapporter, inneholdende utdrag fra telefonintervju, 
beskrivelse av lokalitet og drift, samt grovanalyser utført på bakgrunn av besøket. En full versjon 
av disse rapportene er sendt til de aktuelle bedriftene, og i vedlegg til denne rapport (vedlegg 3-5) 
er tre av disse presentert i anonymisert versjon.  
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Benyttet teknologi for de besøkte anleggene er presentert i tabell 3.1. 
 
 
Tabell 3.1. Oversikt over besøkte lokaliteter og sentrale teknologiløsninger. 
Besøk nr Anlegg type Flåte Båt Fôringssystem 

1 NorMær leddet stål Betong 12 meter 
katamaran 

Lokale automater, 
fylling med truck 

2 NorMær leddet stål Betong 45 fot 
enkeltskrog,  
19 fot åpen båt 

Lokale automater, 
fylling med truck 

3 NorMær leddet stål Stål 35 fot katamaran Sentralfôring fra 
flåte 

4 PolarCirkel plastringer Stål 33 fot 
enkeltskrog 

Sentralfôring fra 
flåte 

5 PolarCirkel plastringer Ingen 25 og 30 fot 
arbeidsbåter 

Lokal automat 
montert på merd 

6 PolarCirkel plastringer Ingen 14 meter 
enkeltskrog 

Lokal automat 
montert på merd 

  
 
 

3.3 Erfaringer fra besøk  
Bedriftsbesøkene avdekket store forskjeller i hvordan oppdrett gjennomføres i Norge. Det 
benyttes mye forskjellig teknologi som har forskjellige forutsetninger for bruk. Særlig setter 
plastringer helt andre operasjonelle forutsetninger enn stålanlegg. På stålanlegg har man en stabil 
arbeidsplass som tillater de fleste operasjoner, mens plastringer forutsetter mye operasjon fra båt. 
Således er en god arbeidsbåt helt essensielt for drift av plastringer. 
 
Røktere hadde forskjellig opplevelse av hvilken risiko de utsatte seg for, og reell risiko ble vurdert 
av SINTEF som å være varierende, noe notater fra bedriftsbesøk også viser. Det er generelt i de 
store oppdrettsbedriftene at HMS-arbeidet har blitt satt best i system, og har kommet lengst. Her 
har man prosedyremanualer, og det er også klare regler på bruk av personlig verne- og 
redningsutstyr. Rutinene inkluderer rapportering av uønskede hendelser til ledelsen, slik at tiltak 
kan iverksettes.  
 
Risikomomenter i operasjon vil ofte oppstå i forbindelse med store laster, eksempelvis løfting av 
fôrsekker, lodd/fortøyninger og nokkarbeide. Dagens utstyr forutsetter ofte at røkterne jobber tett 
på disse lastene, og svikt i en komponent vil derfor kunne forårsake stor personskade. Til tross for 
dette er det ikke alle som benytter verneutstyr ved slikt arbeid. Flere steder benyttes heller ikke 
sikreste teknologi tilgjengelig på markedet. Dette er vanligvis økonomisk begrunnet, f.eks: 
 

• Gangbaner på plastringer er en ekstrakostnad man ikke har råd til 
• Sentralfôringssystemer medfører for mye fôrknusing. Totalt mer lønnsomt å fôre/fylle 

automater manuelt.  
 
Således er HMS på mange måter underordnet de generelle økonomiske betraktninger. 
 
Intervjuobjektene fokuserer selv på den ekstra sikkerheten redningsvest og hjelm gir, men ikke 
alle bruker disse til daglig. Man har stor respekt for havet, og gjennomfører ekstra sikkerhetstiltak 
dersom været er ille, for eksempel ved at båten sjekkes ekstra nøye før man går ut. I de siste to 
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årene med dårlig økonomi i bransjen har man blitt tvunget til å rasjonalisere. Dette viser seg bl.a. 
ved at flere bedrifter har tatt i bruk mer alenearbeid på lokalitet. Dette er røkterne meget skeptiske 
til, da det vil være langt til hjelp dersom noe skulle gå galt. 
 
I prosjektet har man besøkt ”eksponerte lokaliteter”. Man ser fra bedriftsbesøkene at det i liten 
grad benyttes spesiell teknologi eller andre særlige sikringstiltak ved disse lokalitetene. Et 
gjennomgående sikringstiltak er imidlertid at man jevnlig kontakter personell på land i dårlig vær, 
spesielt ved alenearbeid. Ved eksponerte lokaliteter viser også teknologien raskere sine 
begrensninger, ved at mer ekstreme miljøkrefter gjør det vanskeligere og mer risikabelt å utføre 
operasjoner. Fordi de fleste av de besøkte anleggene er lokalisert langt fra land eller landbase, vil 
det også ta tid før en redningsgruppe vil nå frem, og man har små muligheter til å svømme i land. 
For enkelte lokaliteter er det også manglende dekning med mobiltelefon, noe som reduserer 
mulighetene for å be om hjelp. 
 
 

3.4 Telefonintervju 
I prosjektet ble det i tillegg utført 15 telefonintervju, hvorav 6 av disse til bedriftene som ble 
besøkt. De intervjuede bedriftene hadde forskjellige oppdrettsløsninger, med eller uten flåte, 
anlegg av stål eller plast, og med forskjellige fôringsløsninger og båter. Intervjuobjekter var 
røktere og driftsledere på anleggene.  
 
Intervjuobjektenes bevissthet over for HMS er som oftest begrunnet i ”sunn fornuft”. Man skal 
være årvåken og tenke seg om før man utfører en oppgave. Dette forutsetter imidlertid kunnskap 
og erfaring om arbeidet man holder på med. Det er derfor flere som poengterer viktigheten av å ha 
godt opplærte folk. I spørreskjema ble det tatt med spørsmål som rettet seg mot hva man vil gjøre 
i konkrete kritiske situasjoner. Mange forskjellige svar bekrefter at forskjellige bedrifter opererer 
med forskjellige prosedyrer, samt at skrevne prosedyrer i slike situasjoner ofte mangler. 
 
Følgende operasjoner vurderer røkterne som spesielt risikofylte: 
 

• Fortøyningsarbeide 
• Bruk av kran (med hengende last) 
• Mottak av fôr til kai eller flåte, levert med kran 
• Arbeide på plastringer, spesielt vinterstid 
• Ensilasje, dosering av kjemikalier og arbeid ved dødfisktank 

 
Man føler seg ikke heller trygg på at arbeidsbåten eller kran er driftsikker under alle forhold, og 
der man har elektriske applikasjoner, kan disse svikte eller man kan få strøm i seg. Dårlige 
kommunikasjonsforhold er også et problem hos enkelte, noe som gjør tilkalling av hjelp i en 
krisesituasjon vanskelig.  
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3.5 Konklusjon 
SINTEF er generelt meget godt fornøyd med måten undersøkelsene ble utført på. Røktere og 
driftsledere ved de besøkte bedriftene stilte velvillig opp, og hadde mange meninger om HMS. 
 
Røkternes bevissthet rundt HMS begrunnes oftest i ”sunn fornuft”. Feltundersøkelser har vist at 
det er store forskjeller på teknologi i bruk, rutiner og generell bevissthet om HMS. Generelt kan 
man konkludere med at de store oppdrettsbedriftene har kommet lengst i utviklingen av 
systematisk HMS-arbeid på lokalitet. Her har man utformet grundige prosedyrer og rapportering 
av avvik, farlige hendelser og skader. Derfor vil de små oppdrettsbedriftene, eventuelt nystartede 
bedrifter (uten etablerte prosedyrer) løpe den høyeste risikoen for uønskede hendelser.  
 
Prosedyrer ved bedriftene er ofte resultater av lengre tids diskusjoner og erfaringer, eller at det har 
skjedd en uønsket hendelse. Veletablerte bedrifter har således et større empirisk grunnlag. Dette 
kunnskapsgrunnlaget er i dag begrenset til bruk innad i bedriften, og ikke tilgjengelig for andre 
bedrifter. En større kunnskapsutveksling vil være heldig for bransjen for å sikre bredest mulig 
implementering av kunnskap.  
 
Små oppdrettsbedrifter vil vanligvis ikke ha store avstander mellom røkter og ledelse. På den 
annen side vil den begrensede bedriftsstørrelsen inneha begrenset kunnskap, og begrensede 
muligheter til å sette sikkerhet i system. For disse bedriftene er det viktig å få tilført kunnskap fra 
større og mer etablerte oppdrettsselskaper. 
 
I store konserner, har driftslederen og røkteren blitt en mindre ”boks” i det store bedriftshierarkiet. 
I dette systemet er det ofte ikke driftslederen på anlegget som er beslutningstaker for innkjøp o.l. 
men derimot en egen innkjøpssjef som står for samordnet investering til lokalitetene. Hans fokus 
er tettere knyttet til den øvrige ledelsen, og vil muligens tendere mot å prioritere innkjøpspris 
høyere i forhold til de funksjonskrav en røkter vil stille. Likevel, det er røkteren og driftslederen 
som daglig vil bruke utstyret, og derfor bør være med i beslutningsprosesser for innkjøp.  
 
I en næring hvor det er behov for bedre teknologiske løsninger, er det betenkelig at 
utstyrsleverandørene måles så ensidig i innkjøpspris på utstyret. Man kan ta et eksempel fra en 
annen del av næringen som har hatt stor teknologiutvikling det siste tiåret: brønnbåter. Nye 
løsninger i denne bransjen har kommet som følge av konstruktivt, løsningsfokusert arbeid mellom 
rederier og utstyrsleverandører. Ved at oppdrettsselskapene (spesielt røktere og driftsledere som 
jobber med utstyret daglig) oppretter konstruktive prosesser med utstyrsleverandørene (basert på 
andre kriterier enn utelukkende pris), kan man også her over tid forvente en selvdrevet 
teknologiutvikling som kommer alle parter til gode.  
 
Videre utvikling innen HMS vil være knyttet til både utvikling av rutiner/prosedyrer, samt nye 
løsninger på enkeltprodukter og totalsystemer. Mange bedrifter vil ha stor hjelp av en ekstern 
sikkerhetsgjennomgang, som kan hjelpe bedriften med å etablere sikker gjennomføring av 
operasjoner, forbedring av produkter, samt prosedyrer og beredskap ved en krisesituasjon. En 
(offentlig) mer detaljert spesifikasjon av sikre prosedyrer vil også være til hjelp, men det er 
samtidig en stor utfordring å utforme denne, med tanke på så mye forskjellig teknologi og 
metoder som benyttes. 
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4 Analyser fra feltundersøkelser  
 

4.1 Innledning 
I dette kapitlet er resultatene fra feltundersøkelsene satt i system. På bakgrunn av hvert 
bedriftsbesøk er det gjort flere risikoanalyser, og ved hjelp av metoden har faremomentene blitt 
kvantifisert med et tallpar som beskriver total risiko. Faremomentene er videre satt sammen i en 
liste, og faremomenter som prioriteres for videre arbeid er valgt ut.  
 
 

4.2 Bedriftsbesøk – prioritering av risikotilfeller for videre arbeid 
Ved bedriftsbesøk har metoden "grovanalyse" blitt benyttet (som beskrevet i vedlegg 1). 
Grovanalysene har gitt en stor mengde data på mer og mindre alvorlige faremomenter identifisert 
ved besøkene. Et eksempel på grovanalyse vises under, tabell 4.1.  
 
Tabell 4.1. Utfylt skjema for grovanalyse på arbeidsbåt. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Båt (katamaran) Arbeidsoperasjon: Generell transport med arbeidsbåt

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Støy fra motorrom ved 

opphold på dekk
Dårlig lydisolering Hørselskade 2 1

2 Fall i sjøen fra åpent dekk 
under overfarten, eller ved 
alenearbeid

Lav rekke og stort 
åpent sidefelt

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Benytte demonterbart rekkverk 
på styrbord side under overfart.

3 Vanskelig å ta seg ombord 
igjen på egen hånd i en "mann 
over bord" situasjon, ref. 
alenearbeid

Leider har kun 2 
trinn og stikker ikke 
under vannflaten

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Oppgradere leider slik at denne 
stikker tilstrekkelig langt ned 
under vannflaten. Montere på et 
stigebrett bak på båten, slik at 
det blir lettere å komme seg opp 
i båten.

4 Noe vanskelig å koble motor i 
fri (for lite dødgang mellom 
innkoblet og fri). 

Dette kan skape noe 
risiko ved tillegging til 
kai/ merd, og det kan 
være fare for at båt 
legger i vei på egen 
hånd, og en står 
igjen på f.eks. 
merden uten båt. 

Fare for lengre opphold på 
merdanlegg. Kan bli kald og 
sløv om ingen hjelp kommer.

2 2 Reparere girboks/ dødgang, slik 
at det er lettere å koble motor i 
fri. Ha redningsutstyr på seg når 
en arbeider alene i arbeidsbåt. 
Unngå alenearbeid. Vanntett 
mobiltelefon

5 Båtens motor har stoppet og 
fartøy driver ukontrollert til 
havs (like utenfor merdanlegg)

Motor fusker/ 
stopper, evt tom for 
diesel

Fare for å drive ukontrollert til 
havs, forlis, i verste fall 
drukning

1 4 Lage driftsjekk-manual på 
arbeidsbåt. Ha rapporterings 
system der røkter melder fra når 
han er kommet inn til land etter 
endt oppdrag. Opprette alarm-
system om avvik. Benytte bra 
kommunikasjonsutstyr, 
nødutstyr etc.

 
 
Det gjøres oppmerksom på at ”risikovurderingen av hendelsen” er gjort etter beste skjønn, og etter 
diskusjoner med røkter/driftsleder på aktuell lokalitet. Hver situasjon er vurdert ut fra aktuell 
lokalitet. Det gjøres derfor oppmerksom på at risikoforhold kan være vurdert forskjellig på 
forskjellige lokaliteter, avhengig av operasjonell metode eller utstyr. 
 
Etter gjennomførte bedriftsbesøk har samtlige grovanalyser blitt sammenstilt i ett diagram. Dette 
for å gi et samlet risikobilde, og for å kunne se hvilke faremomenter som er gjengangere. Denne 
sammenfatningen gjorde det mulig å sammenligne risikomomentene, med hensyn på å plukke ut 
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et "håndterlig" antall for videre arbeid. Før endelig utvalg ble gjort, ble risikomomentene 
kategorisert etter følgende fremgangsmåte: 
 
• For oversiktens skyld ble identifiserte faremomenter kategorisert etter sted; kai, merd, 

arbeidsbåt osv. Hendelsene er sortert etter 1) sted, 2) konsekvens-tall, 3) hyppighet.  
• Noen av situasjonene har også relativt like årsaksforhold og vurderingsgrunnlag for risiko. 

Disse er sammenfattet og presentert som ett faremoment, med mer generell beskrivelse.  
 
Ved endelig utvalg av prioriterte faremomenter er heretter følgende utvelgelseskriterier brukt: 
 
• Faremomentene er sortert etter vurdert risiko, primært konsekvens-tall, sekundært hyppighet-

tall. I utgangspunktet blir bare situasjoner med konsekvens/risiko i øvre rødt felt (fra 
grovanalyse- risikomatrise). 

• Mange tilfeller, eller tilfeller registrert på flere lokaliteter tyder på at risikomoment har 
relevans for flere i næringen. 

• Noe skjønn benyttes, fortrinnsvis som følge av sterke signaler fra røktere. 
 
 
Tabell 4.2 viser faremomenter prioritert for videre arbeid, sortert synkende etter registrert antall. 
 
Tabell 4.2. Høyest prioriterte faremomenter etter sammenstilling av grovanalyser.  
Generalisert 
beskrivelse 

Kritiske 
faredetaljer 

Foreslåtte tiltak, påført 
grovanalysene 

Risikovurd. 
Konsekvens/ 
hyppighet 

7 tilfeller: 
Løft med kran: Last 
faller og kan treffe 
arbeider. Evt fare for 
at hengende last kan 
treffe arbeider og 
påføre 
klemskader/slag. 

Komponent som 
svikter: Kran, 
tauverk, stropp, 
last. 

- Bruke godkjent 
verneutstyr.  

- Ha gode rutiner. 
- Effektiv kommunikasjon. 
- Fri sikt for kranfører.  
- God opplæring. 
- Nytt design av utstyr. 

4/2 

6 tilfeller: 
Falle i sjøen fra kai 
eller merd. 

Sikkerhetsdetaljer 
på kai/merd. 
Enkelt å komme 
seg opp fra sjøen. 

- Sklisikring, høyfriksjon 
belegg 

- Montere gelender 
- Bedre leidere 
- Sklisikkert fottøy 
- Sikkerhetsline 
- Varslingssystem, vanntett 

mobil? 
- Unngå alenearbeid 
- Benytte redn.vest 
- Tilgang på redningsbåt 
- Rutine, systematisk 

operasjon 
- Vurdere flytebrygge 

4/2, 3/3 
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4 tilfeller: 
Lodd, kjetting og tau 
faller ukontrollert i 
sjøen. 

Komponent som 
svikter: lodd, 
tauverk, nokk, 
opphengspunkt. 
Lodd løser ut for 
tidlig. 

- Ha gode rutiner 
- Sikker anordning for 

holding av lodd. 
- Nye design. 
- Verneutstyr 

4/2 

3 tilfeller: 
Defekt leider på 
båt/flåte 

Mulighet for å 
komme seg raskt 
opp av sjøen. 
Dagens leidere 
står utsatt til, og er 
forholdsvis lett å 
ødelegge. 

- Innfelt leider 
- Alternativ plassering av 

leider 
- Løsning for on-site 

reparasjon 
- Montere rekkverk på flåte. 
- Montere flere leidere. 

4/2 

3 tilfeller: 
Klemskade/avriving 
av fingre ved 
avtaking av fôrsekk 
under mottak fra 
fôrbåt 

Kommunikasjon/ 
oversikt mellom 
kranfører og 
mottaker av fôr. 

- Rutine. 
- Løsning for automatisk 

løsgjøring av last 
- Kommunikasjon 
- Oversikt 

3/4, 4/2 

2 tilfeller: 
Nokkarbeide: bli 
truffet av rikosjett 
som følge av at detalj 
slipper/ryker. Evt få 
fingre i klem i nokk. 

Utforming og 
funksjonalitet til 
nokk. 
Arbeidsstilling. 
Stopp av rikosjett. 

- Endret design eller 
plassering av nokk-
hendler.  

- Fotpedal? 
- Nødstopp 
- Verneutstyr 
- Vern mot rikosjett 

4/2 

2 tilfeller: 
Løft av fortøyning: 
løftekrok glipper.  

Mulighet for farlig 
rikosjett. 

- Sikker sammenkobling 
krok/fortøyning.  

- Stopp av rikosjett 
- Erfaring/rutine 
- Nytt design av krok 
- Verneutstyr 

4/2 

2 tilfeller: 
Sprut av syre fra 
ensilasjetank 

Verneutstyr. 
Teknisk løsning 
på ensilasjetank 

- Nytt design av tank 
- Verneutstyr 
- Rutine/ erfaring på 

dosering av syre 

3/4,3/3 

2 tilfeller: 
Dykking 

Bruk av 
autoriserte 
dykkere. Lett å 
hekte seg fast i not 
eller bli presset 
ned av fisk. 

- Holdningsarbeid 
- Lov/regelverk 
- Bruke autoriserte dykkere 
- Strenge rutiner 

4/2 

1 tilfelle: 
Kommunikasjon med 
land eller mellom 
røktere svikter. 

Mulighet for å gi 
beskjed dersom 
noe går galt. 
Kommunikasjons-
utstyr tåler ikke 
vann, eller har 
dårlig dekning. 

- Benytte beste 
komm.løsning avhengig av 
lokalitet: GSM, VHF, 
jaktradio osv. 

- Vanntett utstyr 

2/4 
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1 tilfelle: 
Frakt av fôrsekk med 
truck på merd. 

Manglende 
kontroll på last. 
Slag av sekk i 
bevegelse. 

- Unngå operasjon i dårlig 
vær. 

- Alternativ løsning: 
sentralfylling 

- Aktsomhet og verneutstyr 

4/2 

1 tilfelle: 
Løsning/fjerning av 
fortøyning for 
tilkomst for brønnbåt. 

Sikker løsgjøring 
av stram 
fortøyning. 

- Rutine 
- Alternativ metode 

4/2 

 
 
Denne sammenfatningen utgjør kjernen for det videre arbeidet med å finne mulige tiltak. 
 
 
 

4.3 Konklusjon 
Metoden grovanalyse ble benyttet for å kvantifisere alle identifiserte faremomenter fra 
bedriftsbesøkene.  Utvelgelsen av de mest alvorlige faremomentene har gitt et utgangspunkt med 
12 punkter man vil fokusere innsatsen om i neste kapittel; Tiltak-produktforbedringer.  
 
Gjennomgang av telefonintervjuene bekreftet at de utvalgte risikotilfellene fra grovanalysene er 
gjennomgående for flere i næringen. Man mener derfor at man har valgt korrekt fokus for videre 
arbeid. 
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5 Tiltak - produktforbedringer 

5.1 Innledning 
I dette kapitlet er innsatsen fokusert mot å finne tiltak til identifiserte faremomenter, spesielt de 
momentene som ble trukket frem i kapittel 4. Forslag til tiltak har kommet som følge av både 
intern utvikling, samt eksterne innspill. Man benytter også de umiddelbare tiltakene som ble 
påskrevet grovanalysene. 
 
 
 

5.2 Intern utvikling av alternative løsninger 
Ved utførelse av grovanalyser ble det notert umiddelbare forbedringsforslag som kommer frem 
ved besøket. I dette delkapitlet er det gått igjennom alle de prioriterte faremomentene som listet 
opp i kapittel 4.2, med tanke på finne løsninger som kan fjerne eller redusere farepotensialet. 
Tabell 5.1 sammenfatter resultatene fra denne gjennomgangen. 
 
Tabell 5.1. Nye tiltak mot problemområder identifisert ved prioritering av grovanalyser (tabell 
4.2).  
Faremoment Evt. beskrivelse av 

deloperasjon 
Nye løsninger 

Løft med kran Løft av plastmerd for spyling - Kjøre merd inn på skip/ 
dokk/hangar. 

- Automatisert 
vaskeanordning for 
rengjøring on-site 

Løfting av fôrsekker Fysisk løsning for leveranse av 
fôrsekker uten bruk av kran. 

- Leveranse på 
transportbånd eller med 
truck (RORO-løsning) 

Falle i sjø fra kai eller merd  - Benytte flytebrygge / 
lavere brygger 

- Fokusere på enkel metode 
for å komme seg opp etter 
at man har falt uti. 

- Krok som kan slenges mot 
merd. 

- Klatrenett på utside av 
merd (se figur i vedlegg 
9). 

- Sikkerhetslenke 
- Vanntett telefon 
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Lodd, kjetting og tau faller 
ukontrollert i sjøen. (Se også 
sikker-jobb analyse) 

 - Egne rom for oppbevaring 
av lodd, tau og kjettinger. 
Dette må være områder 
røkterne ikke oppholder 
seg på. 

- Henge lodd sikkert utenfor 
rekka. 

Defekt leider på båt/flåte  - Ødelagt leider må være 
enkel å erstatte. Modulær 
løsning i PE/stål som kan 
snappes/skrues på? 

- Innfelte leidere 
Klemskade/avriving av fingre 
ved avtaking av fôrsekk under 
mottak fra fôrbåt 

 - Levere fôr direkte mellom 
fôrbåt og fôrflåte. Unngå 
mellomlagring på land. 

- Unngå bruk av fôrsekker, 
heller levere i bulk. 

- Transportere fôret med 
transportbånd 

- RORO-løsning som 
muliggjør økt bruk av 
truck 

- Løftekrok på kran med 
automatisk løsgjøring av 
fôrsekk. Løsning er under 
utvikling av Skretting 
(Kilde: Intrafish 04.11.03) 

Nokkarbeide: bli truffet av 
rikosjett som følge av at detalj 
slipper/ryker. Evt få fingre i 
klem i nokk 

 - Automatisert 
nokkeløsning der røkter 
kan stå på trygg avstand.  

- Verneplate mot evt 
rikosjetter 

Løft av fortøyning: Løftekrok 
glipper. Mulighet for farlig 
rikosjett 

 - Nye design av løftekrok 
- Løsninger som vinkler 

krefter vekk fra båtdekk 
Sprut fra ensilasjetank Skvetting ved påfylling av 

dødfisk eller syre 
- Sluser og sprutfelle der 

fisk påfylles 
- Automatisk syredosering 

Dykking  - Unngå dykking – finne 
alternative metoder for å 
utføre disse oppdragene. 

- Omdefinere lovverk som i 
praksis tillater 
sportsdykking 
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Kommunikasjon med land 
eller mellom røktere svikter 

Viktig funksjon, spesielt i et 
krisetilfelle 

- Kommunikasjonsløsning 
som tåler alle forutsigbare 
miljøpåkjenninger: slag, 
el-støt, kulde, hete, 
sjøvann, forurensninger + 
nødvendig dekning under 
alle forhold. 

- Sekundær 
kommunikasjonsløsning. 
VHF. 

Frakt av fôrsekk med truck på 
merd. Manglende kontroll på 
last 

 - Kjøre ut fôret på annen 
måte – sentralfôring, 
transportbånd, andre? 

- Annen emballasje enn 
fôrsekk. 

Løsning/fjerning av fortøyning 
for tilkomst for brønnbåt 

 - Brønnbåt som ikke trenger 
å fortøye i anlegg: 
dynamisk posisjonering og 
langt overføringsrør. 

 
 
 

5.3 Ekstern utvikling: Workshop med driftsledere og røktere 
For å få ekstra innspill fra næringen, ble det 16.10.03 gjennomført en workshop med røktere og 
driftsledere. I denne workshop’en ble foreløpige konklusjoner fra prosjektet presentert og 
verifisert sammen med deltakerne. Det ble videre gjennomført en bred brainstorming på sentrale 
produkter i bruk i havbruk, med fokus på HMS-relaterte forbedringer. Man valgte her å fristille 
seg noe fra analysene gjort i kapittel 4, for å se bredt på de fleste enkeltproduktene røktere og 
driftsledere daglig benytter. 
 
Avslutningsvis i seansen ble det gjennomført sikker-jobb analyse for tre utvalgte operasjoner.  
 
 

5.3.1 Forslag produktforbedringer 
Røkterne fastslo at gode arbeidsklær, redningsvest og kommunikasjon er de aller viktigste 
produktene ute på lokalitet.  
 
Følgende beskrivelse av sentrale produkter, samt forslag til produktforbedringer foreligger, etter 
workshop med røktere: 
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Redningsvest 
• Må være behagelig å ha på seg 
• Slitesterk låsemekanisme som er enklere å sette på 
• Kraftig strobelys som tennes ved kontakt med vann, evt ved utløsning av tennpatron. Dette 

bør lyse i 24 timer. 
• Refleks 
• Dobbel CO2-patron på vest kan øke redundansen i utløsermekanismen. 

"om vinteren hjelper det ikke med vest om en ikke får tak i noen": Integrert 
kommunikasjonsløsning? 

• Også beskytte personen mot slag og støt? 
 
 
 
Verneutstyr 

• Ønske om spesiell hjelm tilpasset oppdrett. Denne bør ha mulighet for innerlue, 
hakestropp og evt. kommunikasjon. 
 

 
 
 
Nokk 

• I dag aktiviseres nokk med håndspak eller fotpedal. Aktivisering av nokk med fotpedal 
vurderes som sikkert og samtidig funksjonelt. Disse fotpedalene kan leveres i to versjoner: 
- Dobbeltvirkende – pedalen kan trykkes forover eller bakover, dette bestemmer da 

retningen nokken roterer. 
- Enkeltvirkende – pedal trykkes ned, og nokk går rundt. Annen hendel bestemmer 

retningen nokken skal rotere. 
• Man har ikke sett hydrauliske nokker påmontert nødstopp. (Nødstopp er imidlertid montert 

på tilsvarende teknologi i andre bransjer, f.eks. garnspill) 
• Evt vernekomponenter som kan stoppe en rikosjett ser man som upraktisk. Man skal 

kunne stå på alle sider av nokken.  
• Man bør tenke seg om ved operasjon, slik at man står på et sted hvor det er lite sannsynlig 

at rikosjetter kan komme flyende. 
• En del av dagens nokker roterer veldig raskt. 
• Man ønsker i utgangspunktet minst mulig elektronikk og "mikk-makk", men samtidig bør 

produktet være idiotsikkert. 
• Man ønsker seg en mobil nokkpedal med kabel, slik at sikreste arbeidsposisjon kan velges 

ut fra hver enkelt arbeidsoperasjon. Man ser for seg en løsning der hydraulikkabler 
monteres til nipler på båtdekk. 
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Arbeidsbåt 

• Innfelt leider som ikke blir knust mot anlegg og kai. Dette koster kun ca 10.000 kr å 
ettermontere når båten er inne på slipp. 

• Båt bør ha et åpent felt i siden av rekka for effektiv entring mellom plastring og båt. Åpent 
felt kan for eksempel være lukkbart, og utformet som en skyvedør i skutesida.  
Ved overfart oppholder man seg stort sett i styrhus, så høy rekke på båt er ikke nødvendig. 
Vurderinger om rekkehøyde er først og fremst et argument ute på lokalitet når man står og 
jobber over rekka. 

• Eksos kan komme inn på dekk under arbeidsoperasjoner, spesielt når en står ved hekken 
og hendler kran. 

• Materialtretthet i arbeidsdekk. Kranleverandører garanterer kun at kranen er tilstrekkelig 
festet i kranfundament, men ikke hvordan sålen er festet i dekket. Det er fare for at 
materialtretthet i båtdekk kan føre til kollaps av kran. Dette skaper usikkerhet, og en kan 
betegne sikkerhetsvurdering av båtkraner som lite helhetlig. Leverandørene av 
arbeidsbåter må ta mer ansvar her?  

• Pullerter blir revet av under ekstreme belastninger og kan treffe operatører med stor kraft. 
Vanskelig å vite hvor stor bruddstyrken egentlig er. 

 
 
 
Kommunikasjon 

• Mobiltelefon har store svakheter i miljøet på sjøen. Først og fremst må en effektiv 
kommunikasjonsløsning være vanntett, så den virker etter et fall i sjøen. En vanntett 
innkapsling kan være en løsning. Denne bør tåle 5 meters vanndyp, og det må gå an å 
kommunisere med den selv når vannsprut kommer inn på telefonen. 

• Man opplever i dag varierende dekning på mobiltelefon. Et alternativ kan være å bruke 
jaktradio/sikringsradio som i skogbrukssektoren dersom sendere og mottagere ikke er for 
langt ifra hverandre. 

• Mobiltelefon er ikke optimalt i en krisesituasjon. Hvem husker et bestemt telefonnummer i 
en krisesituasjon? En enkel utforming, for eksempel noe lignende av en voldsalarm vil 
være bedre for å tilkalle rask hjelp. Evt. en forhåndsprogrammert knapp som sender 
melding til flere nummer samtidig. Her må man få bekreftelse på at meldingen er sendt og 
mottatt. 

• Handsfree-løsning kan også være hensiktsmessig. 
• Rutiner på regelmessig kontakt med land er uansett viktig, spesielt ved alenearbeid og 

arbeid under vanskelige forhold.  
 
 
 
Kran 

• Det burde vært standardiserte spaker på alle kraner, slik at samme spak dratt i samme 
retning gir samme utslag på alle kraner.  

• Dosering av hastighet på kranutslag fungerer bra. 
• Regelmessig sikkerhetskontroll og sertifisering på kraner. 
• Hadde kraner vært utstyrt med fjernkontroll, ville man hatt større frihet til å stå i trygge 

soner, og soner der man har bedre oversikt. 
• Kranleverandører ser ikke kranfundament til båtdekk som sitt ansvarsfelt.  
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Fôrbåter 
• Burde vært laget med sideporter slik at fôret kunne fraktes ut til kai eller flåte med truck. 
• Sekklossekrok bør ha hydraulisk klo som slipper fôrsekkene automatisk når de er satt på 

land. (Beskrevet system er utviklet, og testes nå på eksisterende fôrbåt.) 
 
 
 
Flåte 

• Løsning for sikker oppbevaring av kjemikalier: sikkert innelåst og ventilert 
• Standardiserte rørkoblinger og pumpeløsning for tømming av tank som ikke medfører søl 

av ensilasje. (Dette medfører også smittefare). 
• Dødfiskkvern, ensilasjetank og kjemikalierom bør integreres i fôrflåter, innfelt i flåte. 
• Ensilasjeløsning med kvern som ikke medfører fare for kontakt med kjemikalier. 

Sprutsikkert. 
 
 
 
 

Merd - spyling 
• Spyling av merdrør/ konstruksjon er en HMS utfordring da merd må løftes opp med kran. 

Det er ikke uvanlig at en må bevege seg under merden under slik rengjøring, og det er fare 
for å få merden over seg. Det kom forslag om å utnytte skogsmaskinteknologi for slikt 
arbeid. 

• Bruke dykkere til spyling av merd vurderes i noen tilfeller som sikrere enn å spyle merden 
på land. 

 
 
 
 
 
Forankringssystem 

• Lodd i forankringsystem er ofte laget av betong. Inne i betongen er det satt en U-formet 
løftebøyle i stål. Både metaller og betong tæres under opphold i sjøen og det er vanskelig å 
vite eksakt bruddstyrke på løftesystem på lodd til enhver tid. 
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5.3.2 Sikker-jobb analyser 
Avslutningsvis i workshopen ble 3 operasjoner valgt ut av arbeidsgruppen til en sikker-jobb 
analyse. Analysene i tabellform er lagt ved som vedlegg (6-8).  
 
Her tas med resultatene og vurderingene fra disse analysene. 
 
 
Analyse 1) - Fylling av Betten fôrautomat fra arbeidsbåt 
Denne analysen avgrenses til aktivitetene som utføres på lokalitet ved fylling av automaten. Det 
forutsettes her at det er to personer involvert i operasjonen: en kranfører og en som jobber ved 
automat.  
 
Identifisering av innsatsområde 
Bedriftsbesøk og tilhørende grovanalyser har tidligere antydet at denne operasjonen medfører 
betydelig risiko. Det er i tillegg flere faremomenter som inntreffer samtidig. Det er konkludert 
med at kranbruk og arbeiders aktiviteter på/ved automat under fyllingen medfører størst risiko. 
Dette er derfor fokusområde i analysen. 
 
Man ser at bruken av kran medfører mange faremomenter. Mange komponenter kan svikte, 
herunder kran, hydraulikk, fundament og fôrsekk. I tillegg er man avhengig av en dyktig 
kranfører, men han har gjerne dårlig oversikt over arbeidsområdet. Gode rutiner kan redusere fare 
noe, men utvikling av teknologi vil også være viktig.  
 
Tiltak 
I prioritert rekkefølge vurderes følgende tiltak som hensiktsmessige: 
 
1) Avskaffe påfyllingsmetode med fôrsekker som henger i kran 
2) Fjerne behovet for å måtte arbeide under hengende last 
3) Forbedre rutiner 
 
For løsning 1): 
Det eksisterer i dag løsninger som kan blåse fôret direkte om bord i automatene via slange, men 
næringen ønsker ikke å bruke løsningen da den hevdes å knuse fôr. En videreutvikling kan 
følgelig være å forbedre blåseteknologien slik at fôrknus blir minimert. 
 
For løsning 2): 
Dersom man velger å beholde kran som metode for å flytte fôret over i automaten, er det også 
utviklingsmuligheter. Her vil det først og fremst være interaksjonen mellom kranlasten og 
automaten man må se på.  
 
Følgende forbedringsforslag foreligger: 
 Skretting har nylig utviklet en spesiell løftekrok som kan frigjøre fôrsekk(er) automatisk når de er 
satt ned. Denne er i dag under utprøving på fôrbåter, men en mindre utgave av denne kroken 
kunne med fordel benyttes på arbeidsbåter. Dersom fôrautomat er utstyrt med en ”mottaksbinge” 
sekken kan settes ned i, kan kran manøvreres vekk før røkteren går opp på automaten. Se også 
figur i vedlegg.  
 



 31

 

 

For løsning 3): 
Røktere og driftsledere anses her som de beste til å utvikle rutiner videre. Analysen legges ved, 
vedlegg 6. 
 
 
 
 
Analyse 2) – Operasjon av ensilasjetank  
Denne operasjonen regnes av røkterne som risikabel fordi dagens løsninger ikke beskytter 
personellet godt nok mot syresprut. På landsbasis skjer det fortsatt en del ulykker i forbindelse 
med håndtering av syre. Man har også registrert en dødsulykke som følge av eksplosjon i en slik 
tank. 
 
Analysen viser at røkterne beskytter seg best mulig med verneutstyr, gitt de teknologiske 
løsningene som er tilgjengelig. 
 
Identifisering av innsatsområde 
Problemet vurderes å være fortrinnsvis et håndteringsproblem av syre. Dette bør være løsbart ved 
forbedring av dagens tank/kvernløsninger alene, der det bør tilstrebes å integrere dette i et 
funksjonelt helhetssystem. Man må m.a.o. komme fram til løsninger som passer sammen, og som 
kan besørge sikker håndtering av syre i alle ledd. Dette området bør flåteprodusenter se nærmere 
på i sine nye produkter. 
 
Tiltak: 
Krav til nytt produkt: 

• Sikker håndtering av syre: 
o Sikker lagring av ublandet syre i avlåst kjemikalierom 
o Syre tilsettes fortrinnsvis ensilasjen automatisk 

• Utlufting av systemet forhindrer eksplosjonsfare 
• Sikrede elektriske komponenter 
• Kvern må kunne påfylles manuelt og fra truck 
• Standardisert tilkobling til pumpeslange når tank skal tømmes 
• Syre påfylles kun av autorisert personell? 
• Kverntank bør ha sluse som forhindrer sprut ved påfylling 

 
Analysen vedlegges, vedlegg 7. Se også figur i vedlegg 9. 
 
 
Det tas avslutningsvis med at en senere samtale med utstyrsleverandør bekrefter at vesentlig 
forbedrede ensilasjeløsninger er å få kjøpt i dag. 
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Analyse 3) Utsett av et sidevarp i fortøyning 
I denne analysen har man tatt med hele prosessen fra lodd, kjetting og tau tas fram fra lager, til 
dette er satt ut. Spesielt for denne operasjonen er operasjon av tunge komponenter, samt at 
komponenter settes i kraftig spenn. Dette krever i dag at arbeiderne jobber tett på store krefter. 
Dette blir dermed fokusområde i denne analysen. Det vises til tabell i vedlegg 8, for en full 
gjennomgang av denne operasjonen.  
 
Det ble identifisert 3 forskjellige metoder som kan benyttes for å utføre operasjonen, og utsett-
metoder 1-3 behandles her samlet. Analysen viste at det er 4 hovedutfordringer involvert i denne 
operasjonen, og disse tas i hvert sitt punkt under.  
 
 
Problemområde 1 - sikring av lodd. 
Statistikkene viser flere tilfeller hvor tunge gjenstander har forskjøvet seg og truffet røktere, og 
minst ett med døden til følge. Følgelig er det behov for løsninger som sikrer at loddet ikke kan gli 
på båtdekk og klemme røkteren. 
 
Tiltak: 

a) Plassere lodd på sklisikkert underlag; gummimatter eller lignende. Loddene bør aldri 
legges oppå forhøyning i båtdekk som romluker eller lignende. 

b) Lage fysisk skille for plasserering av loddene i, f.eks. en flyttbar binge som kan settes på 
dekk. 

c) Henge loddene utenfor båtrekke (se bilde 5.1). For å gjøre dette sikkert, må det lages en 
spesialanordning, men loddene er da korrekt posisjonert for å kunne slippes. Dette er også 
en mulighet for å plassere loddene lavt, slik at båtens stabilitetsegenskaper blir 
opprettholdt. 

 
 
Problemområde 2 - kranbruk. 
Lodd, ofte meget tungt, løftes med kran. Selv om loddet ikke behøver å løftes høyt, vil dette 
påvirke båtens stabilitetsegenskaper. Dessuten, hvis lodd glipper eller kran svikter, vil det være 
fare for personskade.  
 
Tiltak: 

a) ”Trålport”-løsning i hekk av båten, slik at lodd kan skyves ut uten å løftes. 
Se også punkt c) under problemområde 1. 

b) Gode rutiner, herunder kranførerkurs 
 
 
Problemområde 3 - tauverk og kjettinger, samt håndtering av disse. 
Tauverk og kjettinger blir vanligvis lagt i en kveil direkte på båtdekket. Dersom man lar loddet 
fare fritt til bunns, vil det være fare for at kveilen kan komme i kontakt med røkteren, og dra ham 
med ned.  
 
Tiltak: 

a) Fysisk skille hvor tau og kjetting plasseres. 
Dersom loddet skal slippes ned først, anbefales det uansett at det slippes kontrollert ned. 
Her kan eventuelt vurderes om andre (nye) løsninger kan slippe ut tauverk og kjetting på 
en bedre måte enn med nokk (annen "utmatingsløsning"). 
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Problemområde 4 - stramming av sidevarp med nokk 
Nokk er et multifunksjons verktøy som i sin enkle utforming kan benyttes til stramme- og 
løfteoperasjoner. Men - er det optimalt? Her er det sannsynligvis behov for et nytt produkt som 
kan utføre sikre strammeoperasjoner.  
 
 
Oppsummering sikker-jobb analyse 3 
I denne analysen ble det belyst flere områder som innebærer fare for personskade. Det er flere 
mulige tiltak som kan gjøre operasjonen sikrere. Håndtering av forankringer vurderes som et 
generelt problemområde i næringen, med lite utstyr som kan utføre dette sikkert. Utover noen 
skisser som beskriver løsninger på delproblemer, blir det imidlertid for omfattende å forbedre hele 
operasjonen i dette prosjektet. 
 

 
Bilde 5.1. Sikker-jobb analyse viste blant annet at loddene må flyttes flere ganger underveis i 
operasjonen. Dersom man hadde et arrangement som muliggjorde sikker frakt av loddene mens 
de henger/står på båthekken, kan man forbedre sikkerheten, og samtidig eliminere en 
deloperasjon. 
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5.4 Konklusjoner produktforbedringer 
Den metodiske gjennomgangen av produkter og operasjoner i kapitlene ovenfor har gitt nye 
erfaringer på bruk av forskjellig metodikk. Metodene har også gitt en rekke innspill til nyutvikling 
av produkter og operasjoner. Punktlistene nedenfor sammenfatter punktene som har kommet frem 
i gjennomgangene. Selv om listene langt ifra er komplette kravlister til neste generasjon 
produkter, vil mange av punktene være nyttige tips som kan gjøre både detaljer og helsystemer 
sikrere i fremtiden. Det anbefales også å studere vedlegg 9, som inneholder en rekke skisser med 
konkrete forslag til produktforbedringer. 
 
 

5.4.1 Arbeidsbåt (ref Nordisk Båtstandard) 
Generelle designkrav 
• Skal ha stabilitet som er tilpasset arbeidet som skal utføres, under alle lasttilstander og 

værforhold. Det er registrert mange kantringsulykker – behov for strengere krav til denne 
båttypen? 

• Skal være enkelt styrbar under alle lasttilstander og værforhold. 
• Skal ha god utsikt og navigasjonsløsninger som besørger sikker overfart under alle 

værforhold. Det skal være god oversikt over alle forutsigbare arbeidsoppgaver som skal 
utføres. 

• Skal ha kommunikasjon med dekning på alle steder båten oppholder seg 
• Skal ha rekkverk som er hensiktsmessig både for sikkerhet ved overfart og arbeide på 

lokalitet. (Nordisk båtstandard krever minst 75 cm rekkehøyde) 
• Der åpent sidefelt benyttes, bør dette være lukkbart med ikke demonterbar løsning. 
• Skal ha eksosutslipp som i minst mulig grad kommer i kontakt med arbeidere  
• Skal ha belysning som lyser opp tilstrekkelig, med hensyn til navigasjon samt arbeid dag 

og natt på alle forutsigbare arbeidsstasjoner. 
• Pullerter og tilhørende fortøyninger skal være dimensjonert slik at de ikke rives av, 

eventuelt kontrollert deformasjon. 
• Skal ha leidere i hensiktsmessig antall i forhold til båtens størrelse. Disse bør være innfelt i 

skroget, eller på annen måte beskyttet mot å bli ødelagt. 
• Skal være utstyrt med verne-og redningsutstyr i forhold til antall mann som er ombord, og 

etter worst-case betraktninger for ulykke. 
• Skal være tilpasset enkel om bord-/avstigning ved merd, kai og flåte. 
 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Vurder propulsjonsløsninger som azipod og sidethruster 
• Kjølevann fra motor kan sirkulere i båtdekk og forhindre at dekket islegges. 
• Ballasttanker kan også vurderes for å kontrollere båtens rulleegenskaper og dypgang 
• Behov for nye løsninger som besørger trygg frakt og operasjon av laster, herunder lodd, 

forankringer, fôrsekker mv. 
• Se også på muligheter for integrerte løsninger for haling av nøter 
• Stoppanordning for motor eller propell ved mann over bord, kombinert med 

sikkerhetsline. 
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5.4.2 Nokk 
Generelle designkrav 
• Skal ha rotasjonshastighet som er tilpasset aktuelt bruksområde 
• Skal være fundamentert og dimensjonert med gode sikkerhetsmarginer 
• Skal ha selvforklarende kontrollspaker 
• Ved operasjon bør det benyttes egnet verneutstyr 
 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Bør ha standard utformet nødstopp montert innenfor sentralt synsfelt 
• Bør ha innebygget sikring mot å få fingre i klem.  
• Bør ha måler for aktuell påstand  
• Bør ha mulighet for effektreduksjon? 
• Bør ha flyttbare kontrollspaker slik at disse kan tas med til optimal arbeidsposisjon? 

Kontrollspak utformet som fotpedal er en aktuell løsning. 
• Bør ha innretning som avviser rikosjetter 
• Annen utforming på haleutstyr som er bedre tilpasset spesifikke oppgaver? 

 

5.4.3 Båtmontert kran (ref forskrift om maskiner) 
Generelle designkrav 
• Skal være fundamentert og dimensjonert med en sikkerhet som tilgodeser ekstra 

påkjenninger fra båt i bevegelse. Det skal være strenge rutiner på dette i dag, bl.a. test etter 
montering med 125% belastning. 

• Skal ha løfteevne som ikke overstiger båtens stabilitetsegenskaper 
• Skal ha godt synlig krengningsindikator som fungerer 
• Skal være rustbeskyttet på alle påkjente deler.  
• Bør være marinisert. 
• Skal ha utslagshastighet som gir bruker maksimal kontroll med kran og last 
• Bør ha hastighetsregulering (dosèrbar utslagshastighet) 
• Skal være utformet slik at operatør har best mulig utsikt over arbeidsområde 
• Skal kun benyttes sammen med godkjent verneutstyr. 
 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Skal best mulig holde posisjonen etter brudd i hydraulikk/annen komponent 
• Bør ha måler for aktuell påstand 
• Bør ha mulighet for effektreduksjon? 
• Bør ha standardiserte spaker (lik operasjon på alle kraner) 
• Støy fra tilhørende hydraulikk skal ikke forhindre effektiv kommunikasjon 
• Mulighet for løsninger som demper svingninger fra last i bevegelse? 
• Bør kunne fjernstyres (bilde 5.2) 
 
Rutine 
• Krav til opplæring av operatør (kranførerkurs) 
• Følge opp krav til rutine på sertifisering og sikkerhetskontroll 
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Bilde 5.2. Fjernstyring gjør det mulig for røkteren å operere kran med god oversikt fra sikkert 
område. 
 
 

5.4.4 Kommunikasjon 
Generelle designkrav 
• Skal ha dekning på alle arbeidssteder  
• Skal være bærbart og medbrakt ved arbeide. Spesielt viktig ved alenearbeid. 
 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Skal tåle neddykking i vann, samt alle andre miljøpåkjenninger (støt/klemming, hete, 

kulde, salt, forurensninger) 
• Bør ha enkelt tilgjengelig ”nød-knapp” for rask tilkalling av hjelp. 
• Utforming av type hands-free eller integrasjon med annet arbeidstøy kan være 

hensiktsmessig 
• Kommunikasjonsløsning eller redningsvest bør ha integrert nødpeilesender? 
• Annen løsning enn mobiltelefon kan være hensiktsmessig på lokalitet; jaktradio, VHF 

m.m.  
• Tilgang til to uavhengige kommunikasjonssystemer øker redundans, eks mobiltelefon + 

VHF. 
 
Rutine 
• Røktere bør ha rutine på regelmessig kontakt med land 
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5.4.5 Redningsvest 
Generelle designkrav 
• Skal blåse seg automatisk opp ved kontakt med vann (leverandører bør undersøke 

driftssikkerheten i sine løsninger på dette området) 
• Skal ha sekundær løsning for oppblåsing dersom automatisk løsning svikter.  
• Flyteelementer skal tåle (og fungere under) alle påkjenninger bruk i akvakultur medfører: 

Varme, kulde, støt og slag, sjø, salt og forurensninger. 
• Skal ha påmontert reflekser 
• Skal være behagelig å ha på seg 
• Bør inneholde lommer for oppbevaring av kommunikasjon? 
 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Bør inneholde kraftig strobelys som tennes i kontakt med vann 
• Bør absorbere slag mot røkteren? 
• Bør inneholde peilesender? 
• Sesongtilpasset vest – sommervest og vintervest med isolasjon? 
• Bør ha mulighet for integrasjon med kommunikasjonsutstyr 

 
 
 

5.4.6 Hjelm 
Det er ytret behov for en spesiell vernehjelm som tilgodeser de spesielle arbeidsforholdene i 
havbruk. Arbeidere på fiskebåt har ytret samme ønske. Spesielle krav til slik vernehjelm: 

• Hjelm skal sitte fast på hodet selv om man bøyer seg 
• Evt. hakestropp skal være behagelig å ha på seg 
• Skal ha mulighet til å bruke innerlue under hjelmen 
• Hjelmen bør bygge mindre i høyden enn en anleggshjelm 
• Hjelmen bør ha mulighet for å montere kommunikasjonsløsning 
• Man bør ha god sikt både oppover og nedover med hjelmen på 
• Hjelmen bør være lett, slik at man ikke belastes unødig når man bøyer seg. 
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5.4.7 Transport av fôr, fôringssystemer 
Generelle designkrav 
• Heising av storsekker må ikke innebære fare for avrevne fingre e.l. ved avtaking av 

løftestropper eller last fra kran.  
• Heising av storsekker må ikke innebære fare for slag fra svingende last, eller personskade 

som følge av fallende last. Arbeide under hengende last må unngås. 
• Fôringsløsninger, arbeidsbåt, flåte og merd må utformes slik at fôringssystemer kan fylles 

opp under de fleste værforhold. Sekundært må rutine utformes - frakt av fôr utføres kun 
når værforhold ikke medfører ekstra fare. 

 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Alternativ/forbedret metode for storsekk-påfylling av automat med kran fra båt eller med 

truck. Generelt er mange farer involvert i flytting av storsekker, og man bør muligens 
forsøke å erstatte denne måten å flytte fôr på. En løsning kan være å utvikle 
bulktransportering som ikke medfører fôrknusing. 

• Logistikk bør forbedres slik at fôret må flyttes mellom færre stasjoner 
• Ny løsning på fôrautomater som muliggjør at storsekk kan settes trygt ned før røkter må 

bevege seg inntil automat.  
• Knivkryss i automatene kan delvis få sekkene til å tømmes automatisk. Bedret utforming 

kan muligens forhindre at sekkene blåser vekk når de er nesten tomme. 
• Ny løsning med automatisk løsgjøring av fôrsekker er under utprøving. 

 
 

5.4.8 Merd 
Generelle designkrav 
• Skal ha gangbaner som er tilpasset det arbeide som skal utføres på merd. Gangbaner bør 

være sklisikret. 
• Skal ha gelender som har stivhet og stabilitet som gjør at flere mann kan arbeide mot 

gelenderet. Gelender bør monteres som fallsikring mot fall i merd/sjø alle steder hvor dette 
ikke er til vesentlig hinder for annet arbeide.  

• Skal ha godt synlige leidere eller annen løsning som gjør at man raskt kommer seg opp av 
sjøen, selv tungt påkledd. 

• Der truck kan benyttes, skal stabiliteten til gangbanen være god under alle værforhold. 
• Livbøyer montert 
 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Der høyspent elektrisitet benyttes, skal det benyttes dobbeltisolerte elektriske systemer, og 

egnede punkter og baner å føre ledninger gjennom. 
• Metode for sikkert notbytte (spesielt for plastring-merder) 
• Metode eller produkt som kan besørge vasking av plastring-merder 

 
Rutine 
• Sikkerhetsline bør benyttes i dårlig vær og ved alenearbeid.  
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5.4.9 Forankringer 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Behov for løsning for sikker frakt og utsett av lodd og ankere. Se sikker-jobb analyse 3. 
• Behov for sikker løsning for løsgjøring, montering og stramming av fortøyninger inn i 

merder.  
• U-formede løftebøyler i lodd som ikke tæres i sjøen. 
• Dynamisk posisjonering av brønnbåter kan redusere behovet for løsgjøring av 

fortøyninger. 
 
 

5.4.10 Kai  
Generelle designkrav 
• Kai bør være tilnærmet av samme høyde som aktuell arbeidsbåt. Eventuelt montering av 

flytebrygge. Tidevann må tas hensyn till, spesielt i Nord- og Midtnorge. 
• Leidere skal monteres i hensiktsmessig antall i forhold til kaias størrelse (min 1 pr 20 

meter). Disse må være godt synlige, og ha en utforming som ikke knuses av båter. 
• Livbøyer med lys og line skal monteres 
• Det bør benyttes sklisikkert underlag. 
• Montering av fotlister og gelender der dette ikke er til vesentlig hinder for driften. 

 
 
 

5.4.11 Flåte  
Generelle designkrav 

• Det bør spesifiseres krav til bruk av rekkverk hvor dette ikke er til vesentlig hinder for 
andre operasjoner (høyde minst 1.0 meter).  

• Nedganger til leidere, trapper, maskinrom mv. skal sikres mot fall. 
• Det skal være alarm for vanninntrengning i hvert vanntette skott 
• Blåsemaskiner skal sikres mot å gå i gal retning (suge vann). 
• Ferskvannstank skal sikres slik at brudd i nedløp eller i tank ikke kan medføre fylling. 
• Skal ha godt synlige leidere i hensiktsmessig antall i forhold til flåtens størrelse (min. 1 pr 

20 meter som for oppdrettsanlegg). Disse bør være innfelt i skroget, eller på annen måte 
beskyttet mot å bli ødelagt. 

 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Lagerrom der tung sjø kan slå inn, bør utformes med enveis lensehull/tilbakeslagsventil 

slik at vann evakueres (bilde 5.3). 
• Det bør være nedsenket sluk i hvert vanntett skott slik at vannstandsalarm slår inn raskest 

mulig, og pumping av vann kan påbegynnes tidligst mulig 
• Flåte bør så langt det er mulig plasseres på lokalitet slik at kontrollrom/pauserom er vendt 

mot merdanlegg, eller mot det område det forventes å være størst fare for at det kan skje 
uhell. Dette for å øke overvåkingsgraden ved anlegget. 
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Bilde 5.3. Fôrflåte med forslag til nye sikkerhetsdetaljer. 
 
 

5.4.12 Ensilasjeløsning  
Generelle designkrav 
• Skal ha sikker oppbevaring av konsentrert maursyre 
• Skal ha utlufting som eliminerer eksplosjonsfare 
• Påfylling skal være tilpasset både store (truck) og små (håndmatet) mengder dødfisk. 
• Bevegelige deler i kvern skal være skjermet mot kontakt med mennesker 
• Skal være sikring mot inntrenging av ensilasje/syre i andre rom 
• Ettersyn skal kunne gjøres uten fare for kontakt med syre 

 
Behov og forslag til nye produktforbedringer 
• Ingen brukere skal kunne komme i kontakt med syre 
• Skal ha påfyllingsløsning for fisk som ikke innebærer sprutfare av syre eller ensilasje 
• Bør ha automatisk innblanding av maursyre 
• Uttappingspunkt for ensilasje skal ha en utforming som forhindrer mulig kontakt med 

ensilasje. Skal ha standard tømmeløsning som ikke medfører søl av ensilasje. 
• Vask av ensilasjeløsning bør gjøres automatisert 
• Påfylling av maursyre skal kun gjøres av autorisert personell? 
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5.4.13 Behov for nye løsninger 
Følgende operasjoner vurderes som spesielt risikofylte og bør forsøkes forbedret eller erstattet 
med bedre metode: 

• Ankerhåndtering (Sikker-jobb analyse 3)  
• Fôrmottak 
• Dykking 
• Fylling av fôrautomat (Sikker-jobb analyse 1) 
• Løfting av fortøyninger: Behov for forbedret løftekrok for heving av fortøyninger, som 

ikke slipper. Se også bilde 5.4. 
 
 
 

 
Bilde 5.4. Detaljer som kan være med på å gjøre løfteoperasjoner sikrere. 
 
 

5.5 Konklusjon 
I dette kapitlet har det kommet fram en rekke mulige tiltak for dagens produkter og operasjoner. 
De fremkomne resultatene har også resultert i en rekke skisser som visualiserer konkrete 
produktforbedringer. Flere studerte operasjoner vurderes som ikke tilfredsstillende løst i dag.  
 
Forslagene til ny produktutvikling kan være en spire til nye produkter ute i næringen. SINTEF vil 
også på eget initiativ ta kontakt med en del utstyrsleverandører med hensikt å realisere noen av 
forslagene.  
 
Resultatene viser også godt hvilken stor ressurs røkterne er når det gjelder å bidra til 
forbedringsforslag. Utstyrsleverandørene kan få viktige innspill, samt spirer til nye og forbedrede 
produkter, ved å sikre god kontakt med brukerne. Et produkt skal ikke bare fungere teknisk, det 
skal også samhandle med mennesket, slik at operasjoner utføres forutsigbart og sikkert.
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6 Tiltak - metodeutvikling 

6.1 Innledning 
En målsetning med å se på det eksisterende metodegrunnlag, og teste ut utvalgte metoder som 
gjort i dette prosjektet, har vært å se på mulig videreutvikling av metodene slik at de tilpasses bruk 
i havbruksnæringen. Tidligere i denne rapporten er det demonstrert at valgte metoder fungerer i 
forhold til å identifisere faremomenter i havbruk, å systematisere og prioritere disse, samt vurdere 
tiltak. Metodene og erfaringene fra bruk av disse er derfor et godt utgangspunkt for en tilpasning 
til havbruk. 
 
Lover og forskrifter krever i dag at det gjøres systematiske risikovurderinger. Det fins flere 
tidligere arbeider som kan veilede i slik gjennomføring, for eksempel FHLs brosjyrer. 
Ekskursjoner viser derimot at det ikke er vanlig å gjøre systematiske sikkerhetsvurderinger på 
lokalitetene. 
 
 

6.2 Bruksområder for metodikk 
Hvilke områder skal slik metodikk så berøre? Man opererer vanligvis med tre typer 
sikkerhetsmetodikk: 

1) metodikk som skal identifisere relevante faremomenter  
2) metodikk som sorterer faremomenter etter relevans/alvorlighetsgrad (reell risiko – 

konsekvens ved en hendelse) 
3) metodikk som skal gjøre en i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak. 

 
Metodikken kan også relateres til forskjellige nivåer på lokalitet, fra det å ha en totaloversikt over 
hele systemet til det å studere kun ett produkt eller en operasjon. 
 
Det benyttes i dag en rekke metoder for sikkerhetsanalyse- og tiltak, for bruk på forskjellige 
stadier i analysen. Nedenfor presenteres en liste av mye brukte metoder, med bruksområde. 
 

• Sjekkliste: Avkryssingsliste inneholdende punkter man fra tidligere er kjent med kan 
innebære helsefare. Brukes til å identifisere faremomenter. 

• Grovanalyse: Benyttes til å få et oversiktsbilde av situasjonen. Kategorisering i 
konsekvens og sannsynlig frekvens gir en god mulighet til å prioritere tiltak. I egen 
kolonne søker man å finne alternative løsninger (tiltak) som kan eliminere faremoment. 

• Sikker-jobb analyse: Tilpasset å analysere operasjoner. En avgrenset operasjon blir delt 
opp i deloppgaver, hvor man søker å identifisere faremomenter ved hver deloppgave, og 
komme med tiltak for hver av disse. 

 
Erfaringer fra ovennevnte metoder ble lagt til grunn for en tilpasning til havbruk. 
 
I tillegg ble det i prosjektet benyttet metodene brukerundersøkelse og workshop. Disse er ikke 
spesielt utviklet eller tilpasset for sikkerhetsanalyser, men har vært viktige bidrag i prosjektet for 
innhenting av informasjon. 
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6.3 Brukere av metodikk 
Man må i lys av metodeutviklingen spørre seg hvem brukeren av slik metodikk skal være. Det er 
arbeideren som selv jobber der farer kan oppstå, som er den nærmeste til å identifisere 
faremomenter. Operativt personell på et oppdrettsanlegg er i første instans røktere og driftsledere.  
I havbruk er det driftslederen som er ansvarlig for sikkerheten ved lokaliteten, og han vil derfor 
måtte involvere seg i forhold relatert til HMS. SINTEF vurderer derfor driftslederen som den 
primære brukeren av HMS-relatert metodikk, og med røkteren som sekundær bruker. 
 
SINTEF mener at driftsleder, evt. verneombud og HMS-koordinatorer, må ha den overordnede 
oversikten over sikkerhetssituasjonen på lokalitetene, samt kunnskap om metodikk og evne til å 
iverksette, eventuelt etterspørre hensiktsmessige tiltak. Røkterne må minst kjenne til, og være 
bevisst på faremomenter ved de enkelte operasjoner og produkter de håndterer.  
 
SINTEF mener følgende bør være retningsgivende for utvikling av ny metodikk: 
 

• Målet med metodikken er å gjøre personell på oppdrettsanlegg i stand til å utføre egne 
sikkerhetsvurderinger 

• Driftsleder på anlegg er primær bruker, røkter er sekundær bruker.  
• Utforming må være inkluderende for de andre arbeiderne. Alle arbeiderne bør gis 

”eierskap” i HMS-arbeidet, ved at de selv er med aktivt i utvikling av dette. 
• Dette må innarbeides som en kultur i bedriften, slik at bevissthet mot HMS blir en 

integrert del av det daglige arbeidet (ledelsens primære ansvar). 
• Metoder bør i funksjon være likeverdig (1:1) med etablerte metoder for risikoanalyse. 
• Enkel utforming. FHL: Hva kan gå galt? Hva blir konsekvensen? 
• Fokus på at slik metodikk skal føles matnyttig å utføre.  
• Output: 

o Gjøre røkterne i stand til å identifisere problemer selv 
o Kunne iverksette tiltak eller gi feedback til egen ledelse og utstyrsleverandører 

 
Etablerte metoder (praksis) er: 

• Praksis på at sikkerhetsvurderinger SKAL gjennomføres når nytt utstyr/ny metode skal tas 
i bruk for første gang. 

• Sikkerhetsvurderinger/sertifisering gjøres av eksterne (kompetansepersonell) for eksempel 
hvert 4. år. 

• Plikt til utføring av risikoanalyser + rapportering til myndigheter. 
 
 
I herværende metodeutvikling tas det utgangspunkt i at driftslederen/røkteren ikke har spesiell 
kompetanse eller bevissthet overfor HMS-relatert metodikk. Metodevalget må derfor være relativt 
nøye spesifisert, og bør være oppdelt i mindre omfattende deloppgaver. Å få en bevissthet på 
HMS vurderes som det viktigste enkeltpunktet å realisere. Derfor er metodikk som gjør røkteren i 
stand til å identifisere faremomenter, og således kunne etterspørre forbedringer det viktigste å 
fokusere på. 
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6.4 Forslag til metode 
På generelt grunnlag kan man gjennomføre en komplett sikkerhetsanalyse med tiltak som vist i 
figur 6.1. 
 
 

 
 
Figur 6.1. Flytdiagram som beskriver gjennomføring av sikkerhetsanalyse med tiltaksvurdering. 
 
 
I vedlegg 13 presenteres en komplett metode for gjennomføring av sikkerhetsanalyse. Denne er 
basert på metodene sjekkliste og grovanalyse, men det er gjort lettere tilpasninger til havbruk, for 
eksempel: 
- Gjennomføringen presenteres som en komplett metodegjennomføring, som inneholder alle 

delene i sikkerhetsanalyse; identifikasjon av faremoment, klassifisering og prioritering 
samt tiltak. 

- Gjennomføringen er delt inn i flere trinn, der hvert trinn innebærer enklere deloppgaver 
- Gjennomføringen er konkretisert mot havbruk for å lede brukeren på vei, ved at generelle 

arbeidsstasjoner som kai, merd, flåte osv. benyttes som utgangspunkt. 
- Analysen er differensiert på en slik måte at man kan velge å gjennomføre kun første del av 

analysen 
 
Den integrerte metoden er delt inn i 5 trinn, hvor hvert trinn inneholder følgende hovedpunkter: 
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1) Oversikt og avgrensing av analyse: først går man over hele arbeidsplassen og noterer seg 

alle relevante produkter og operasjoner. Hensikten er å få en totaloversikt over 
arbeidsplassen. Basert på denne oversikten velger man en operasjon eller et produkt med 
avgrensinger som man vil gjøre analyse på. 

2) Identifikasjon av farer: basert på sjekkliste gjennomgås en liste med generiske 
faremomenter for valgt analyseobjekt. Identifiserte faremomenter avkrysses og beskrives 
nærmere. 

3) Vurdering og klassifisering: hvert identifisert faremoment vurderes mht alvorlighetsgrad, 
der man legger inn tallverdier for antatt sannsynlighet og konsekvens (basert på 
grovanalyse).  

4) Vurdering og klassifisering: vurderte punkter fra 3) sorteres etter konsekvens og 
sannsynlighet. Mulige tiltak noteres i egen kolonne. 

5) Tiltak: Begynnende fra toppen i liste fra punkt 4), gjennomgås mulige tiltak. Man ser på 
allerede noterte tiltak, og forsøker så å finne øvrige tiltak. 

 
Etter iverksatte tiltak, gjennomføres analysen på nytt for å identifisere evt. nye faremomenter. 
Denne sikkerhetsanalysen presenteres som et selvstendig produkt (inkludert bruksanvisning) i 
vedlegg 13 til denne rapport. 
 
 
 

6.5 Konklusjon 
Metodegjennomføringen foreslått i dette kapitlet er en videreutvikling av spesielt metodene som 
har vært brukt tidligere i prosjektet. Endringene i forhold til den ”vanlige” måten å bruke disse 
metodene på, har først og fremst vært å dele opp gjennomføringen i flere etapper, og således dele 
opp fokus i flere, enklere og mer avgrensede oppgaver. Metoden er også konkretisert med 
relevante "knagger" (arbeidsbåt, merd osv) for å hjelpe brukeren i gang.  
 
Metodegrunnlaget er ment å være et hjelpemiddel til overordnede HMS-vurderinger ved lokalitet, 
spesielt for driftsleder og røkter, og ved gjennomføring av metodene, tilfredsstiller man kravene i 
Arbeidsmiljøloven. Leverandører av teknologi er underlagt også andre direktiver og forskrifter, og 
må gjøre andre sikkerhetsanalyser og vurderinger i tillegg til disse.  
 
Hvordan skal man så få næringen til å benytte metodiske HMS-vurderinger? Det er mye opp til 
bedriftens ledere å pålegge de ansatte dette. Lederne må se verdien av et målrettet fokus på HMS 
og følgelig ville gjennomføre dette, sekundært kan dette gjøres ved at regelverk og tilsyn kommer 
med strengere krav og oppfølging.  
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7 Prioriteringer for videre HMS-relatert arbeid 
 

7.1 Innledning 
Det gjennomgåtte materialet har gitt et godt utgangspunkt for videre utvikling av produkter, 
metoder og operasjoner. Dette har også gitt et inntrykk av hvor "skoen trykker", og hvor innsatsen 
fremover bør plasseres. I det følgende foreslås aktivitetsområder for videre HMS-relaterte 
prosjekter. 
 
  

7.2 Forslag for videre arbeider 
Man foreslår fremover for 2004 at det satses på noen konkrete problemområder, bl.a. identifisert i 
dette prosjektet. Følgende kritiske områder foreslås videreført: 
 
 
1) Alenearbeid eller reduksjon av antall mann pr lokalitet: 
Det er en trend i næringen at det stadig blir produsert mer fisk pr mann som er i arbeid i havbruk. I 
forlengelsen av dette har alenearbeid blitt stadig vanligere. Satsingen for dette området vil være at 
denne trenden ikke skal medføre dårligere HMS-situasjon for hver enkelt arbeider. Mål for dette 
området vil altså være å utvikle nye løsninger, produkter og rutiner som ivaretar og forbedrer 
sikkerhetssituasjonen for alenearbeideren.  
 
Noen innspill: 

• Hvordan skal man forhindre fall i sjøen? 
• Hvordan skal man komme seg opp av sjøen igjen? – engangsleidere? – merking av leidere 

i fremtredende farge? 
• Hvordan skal man tilkalle hjelp etter at en har falt i sjøen? 
• Nødpakker på merd? 
• Innebygd leider/redningsutstyr i vest? 
• Automatiske varslingssystemer?  

 
 
 
2) Håndtering av vekter – fôrsekker, lodd m.m.  
Det vurderes som et stort faremoment i dag at røktere jobber tett på operasjoner som involverer 
store krefter. Svikt i en komponent vil ofte kunne medføre store personskader eller tap av liv. 
Noen aktuelle problemstillinger kan være: 
 

• Avskjerming fra vekter/utstyr i spenn 
• Utstyrsutvikling 
• Muligheter for å låse av last; ankere mv. 
• Kraftmålere som viser aktuell påstand på utstyr 
• Evt. mulighet for å redusere størrelsesorden av krefter i aktivitet 
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3) Fôrflåter 
NS 9415:2003 beskriver en rekke nye krav til fôrflåter som kan forbedre flytesikkerheten, og 
dermed også HMS. Det er imidlertid identifisert en rekke punkter som mangler, og i et HMS-
perspektiv burde vært med. SINTEF ønsker å være med på å videreutvikle produktet fôrflåte, med 
retningslinjer for standarden. Noen relevante punkter: 
 

• Rutiner, f.eks. vende kontrollrom mot merd 
• Produktkrav, f.eks. flåter som "står rett" i sjøen og har god stabilitet 
• Varslingssystemer, f.eks. vannalarm og lensepumper 
• Integrasjon av utstyr; slangeutføring/plassering 
• Dødfiskhåndtering, behandling av maursyre 

 
 
 
 4) Lønnsomhetsvurdering av metodisk HMS-arbeid 
I dagens havbruksnæring har rene HMS-tiltak en tendens til å bli nedprioritert fordi det ikke er 
synlig hvorvidt tiltakene er lønnsomme for bedriften. Et prosjekt med målsetning å vise at HMS 
faktisk lønner seg, kan være med på å bringe HMS på dagsordenen for hele næringen. Sekundært 
kan man også se nærmere på hvilke innsatsområder som gir best gevinst. 
 
 
 

7.3 Oppsummering 
Det konkluderes avslutningsvis med at HMS i havbruk er et område med stort 
forbedringspotensiale. På mange felt mangler utstyr som tilbyr brukeren en tilfredsstillende 
sikkerhet, men det finnes også mange eksempler på at viktig sikkerhetsutstyr er utviklet, men ikke 
tatt i bruk. Det har også tidligere blitt utført gode arbeider rettet mot HMS-situasjonen i næringen, 
men disse har kommet til kort i å nå ut til brukerne. En hovedutfordring fremover vil derfor være 
å implementere denne kunnskapen i næringen. 
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Vedlegg 1  

Metoder for HMS-kartlegging innen havbruk  



Metoder for HMS-kartlegging innen havbruk 
 
Generelt 
Metodikken benyttet til risikovurdering bidrar til å dokumentere fareområder og 
hvilke tiltak som kan redusere risikoen. Dokumentasjonen gir "risikobildet" knyttet til 
ulike arbeidsoperasjoner på oppdrettsanlegget og et grunnlag for å prioritere 
forbedringstiltak. Grovanalyse og Sikker Jobb Analyse (SJA) er anerkjente metoder 
til dette formålet. 
 
Grovanalyse 
Grovanalysen identifiserer fareområder på et grovt nivå og gir en oversiktlig 
presentasjon av risikobildet ved en virksomhet. Risikobildet er en oversikt over: 
• hva som kan gå galt 
• sannsynligheten for at det går galt 
• konsekvensene dersom det går galt. 
 
En grovanalyse deles inn i følgende trinn: 
1. Klargjøring av hvilke enheter/systemer som skal analyseres 
2. Identifikasjon av uønskede hendelser. 
3. Vurdering av hvert enkelt risikomoment med hensyn til hyppighet og konsekvens. 
4. Prioritering av risikomomenter for videre analyse, eller risikoreduserende tiltak. 
 
Historikk som skaderapporter, ol. kan brukes for å si noe om hyppighet av mulige 
uønskede hendelser ved utførelse av arbeidsoperasjoner. Som hjelpemiddel benyttes 
en inndeling i 4 trinnvise hyppighetsklasser: 
 

Tabell 1 Hyppighetsklasser 

Klasse Hyppighet 
1.  Minst 1 gang hvert 100 år 
2.  Minst 1 gang hvert 10. år  
3.  Minst 1 gang per år 
4.  Minst 1 gang per måned  

 
På samme måte som hyppighet benyttes 4 klasser for gradering av konsekvens (tenk 
hva som kan skje i verste fall for hendelsen). 
 

Tabell 2 Konsekvensklasser 

Klasse Konsekvens 
1.  Ubetydelige personskader 
2.  Mindre personskade, fravær <…(7)..dager  
3.  Betydelig personskade, fravær >…(14)..dager 
4.  Kan resultere i dødsfall  

 
 
Risikoen for de uønskede hendelsene fremstilles i en såkalt risikomatrise, hvor 
hyppighet og konsekvens vurderes samlet.  
 



Kombinasjonen hyppighet og konsekvens avgjør om risikoen er liten, middels eller 
stor. 
 

Konsekvens 
4 gir størst skade 

 
Hyppighet 

4 er mest hyppig 1 2 3 4 
4 Liten Middels Stor Stor 
3 Liten Middels Stor Stor 
2 Liten Liten Middels Stor 
1 Liten Liten Liten Middels 

Figur 1. Risikomatrise 
 
Følgende kriterier kan f. eks. brukes for å prioritere tiltak: 
• Risikomomenter som har alvorligste kombinerte effekt av hyppighet og 

konsekvens ("Middels (gul)" eller "Stor (rød)" risiko). 
• Risikomomenter som har de alvorligste konsekvensene -4 (uten å ta hensyn til 

hyppigheten). 
• Risikomomenter som det synes lettest å gjøre noe med. 
 
Sikker-Jobb-Analyse (SJA) 
En Sikker-Jobb-Analyse (SJA) identifiserer farer som er forbundet med hvert enkelt 
trinn i en gitt jobbsekvens. Metoden utvikler løsninger som eliminerer eller 
kontrollerer farene ved aktiviteten. 
 
Jobbsekvensen brytes ned i deloppgaver som hver for seg blir vurdert med hensyn på 
risikomomenter knyttet til deloppgaven. Deretter foreslås måter og/eller metoder for å 
eliminere og kontrollere risikomomentene på. Arbeidsgangen i en Sikker-Jobb-
Analyse er som følger: 
1. Velge ut og avgrense den jobbsekvens som skal analyseres 
2. Bryte ned jobbsekvensen i deloppgaver 
3. Identifiserer farer og mulige skader forbundet med hver deloppgave 
4. Foreslå tiltak for å eliminere og/eller kontrollere risikomomentene forbundet med 

hver deloppgave. 
 
Følgende forhold bør inngå i en jobbsekvens: 
• Arbeidsgangen i en normalsituasjon 
• Forberedelse til, og avslutning av arbeidet 
• Spesielle aktiviteter som fremføring av råstoff, rengjøring, ol. 
• Korrigering av avvik som kan oppstå under arbeidet 
• Vedlikehold og tilsyn av utstyr 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vedlegg 2  

Spørsmålsliste for telefonintervju  



Telefonintervju, firma, dato 
Utført av 

Firmaopplysninger 
Firma 
 

 

Geografisk lokalisering 
 

 

Intervjuet 
 

 

Stilling  
 
 
 
Beskrivelse av anlegg 
Hvilken type anlegg 
 

 

Mengde fisk 
 

 

Antall lokaliteter 
 

 

Antall merder  
 
 
 
Fôring 
Hvordan leveres fôr fra produsent 
 

 

Hvordan gjennomføres fôring 
 

 

Hvordan overvåkes fôring  
 
 
 
Anleggets beliggenhet 
Kai 
 

 

Arbeid / boligplattform 
 

 

Merder  
 
 
 
 
Avstand mellom disse 
Transporttid 
 

 

”Åpent hav” 
 

 

Transportmiddel  
 
 
 



Telefonintervju, firma, dato 
Utført av 

 
Båter 
Hva brukes båtene til 
 

 

Lengde 
 

 

Utstyr (teknisk, varsling, verne / redning, 
leider) 
 
 
 
 

 

 
 
 
Flåter 
Arbeid / fôr / bolig 
 

 

Byggemateriale 
 

 

Overbygg 
 

 

Fôr i silo eller sekk 
 

 

Overnatting 
 

 

 
 
 
Hva er farlig 
Første du tenker på når jeg spør deg om 
sikkerhet på anlegget? 
 
 
 
 

 

Sikkerhet for mennesker? 
 
 
 
 
 

 

Fortell om de 3 arbeidsoperasjoner som du 
har mest respekt for 
 
 
 
 
 

1.  
 
2. 
 
3. 



Telefonintervju, firma, dato 
Utført av 

 
Beskriv situasjonen 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 

Hvorfor risikofylt, hva kan gå galt 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 

Konsekvens ved uhell, hvor galt kan det gå 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 

 
Hvor ofte går dette galt, hos dere, på 
landsbasis 
 

 

Tiltak, hva kan gjøres 
 
 
 

 

Finnes det dager da du kvier deg for å dra 
ut med båt på anlegget eller at du er 
engstelig når andre drar ut? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Telefonintervju, firma, dato 
Utført av 

 
Gjør dere noe spesielt slike dager for å 
trygge ekstra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finnes det utstyr som er vanskelig å bruke 
og som derfor kan skape farlige 
situasjoner? 

 

 
 
 
 
Hva ville du gjort hvis 
Det er søndag og du er alene ute i båt på 
vei til / fra f. eks. merder. 50 m fra holmer 
og skjær får du motorhavari, strøm og 
vind driver deg mot skjærene. Hva gjør 
du? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du er alene ute på anlegg med båt for å 
fôre / overvåke fôring. Før du kan dra 
tilbake blåser det opp og blir uvær. Hva 
gjør du? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Telefonintervju, firma, dato 
Utført av 

 
Alene ute på anlegg med båt. Under 
arbeid faller du i sjøen. Beskriv hvordan 
og hvorfor du greier å komme deg opp i 
båten igjen. Hva kan skape problemer. 
Hva gjør du når du er kommet i båten 
igjen? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har dere skrevne / uttalte / diskutert 
sikkerhetsrutiner for noen av disse 
hendelsene eller tilsvarende hendelser? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du skulle bli skadet, hvilken 
kroppsdel tror du det ville være? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hva burde jeg spurt deg om?  
 
 
 
 
 
 
 

 



Telefonintervju, firma, dato 
Utført av 

 
Nesten-ulykker 
Nevn de 5 siste nesten-ulykkene du har 
hørt om 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 

 
 
 
Opplæring 
Hva er det viktigste å lære bort angående 
sikkerhet 
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1 Systembeskrivelse 
 
Generell beskrivelse av oppdrettsanlegget: 
• Nor-Mær leddet anlegg, miljøanlegg, 28.000 m3 (bilde 1). 
• Betongflåte hengslet til merdsystem via leddet gangbane. Produsert av Backer, innkjøpt brukt. 

Liten flåte med verksted/lager i sokkel og oppholdsrom, kontorer, 2 soverom og kjøkken i 
overbygg. 

• Anlegget fôres fra lokale Storvik AF-automater, og disse fylles med gaffeltruck 
• På anlegget benyttes miljønot – 2 nøter henger alltid på hver merd, med en not til tørk. Nøtene 

lines over med vinsjer og håndmakt 
• Benytter 12 meters katamaran arbeidsbåt med 10 t/m HIAB kran 

 
Bilde 1. Flåtearrangement og gangbane ut til merdanlegg. 
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2 Røkternes egne oppfatninger av arbeidsplassen i et HMS-perspektiv 
 

2.1 Innledning 
Dette kapitlet er basert på telefonintervju 04/03/03, der driftsleder ble intervjuet. De sentrale 
HMS-relaterte punktene er tatt med i dette utdraget. 
 
 

2.2 Intervju 
Det første du tenker på når jeg spør deg om sikkerhet på anlegget? 
• Måten å jobbe på 
• Sikkerhetsutstyr 
• Aldri være alene 
• At det er viktig å ha god erfaring 
• Å ha solid og godt utstyr  
• Sikkerhet betyr stadig mer 
 
 
Det første du tenker på når jeg spør deg om sikkerhet for mennesker? 
• Bruk av verneutstyr 
• Aldri være alene 
 
 
Fortell om de 3 arbeidsoperasjonene som du har mest respekt for: 
 
1) Håndtering av fôr:  
Det er god tyngde på fôrsekkene (500 kg), og fôrsekkene skal flyttes etter denne rekkefølgen:  
 
1) Fra fôrbåt og over til kai.  
2) Fra kai og inn i fôrlager  
3) Fra fôrlager og ut til kai igjen  
4) Fra kai og ned i arbeidsbåt  
5) Fra arbeidsbåt og inn på fôrlager i betongflåte 
6) Fra fôrlager i betongflåte til fôrautomat på merd 
 
Under alle disse transportetappene er det bevegelser fra både båter, kraner, vinsj, truck og merd å 
ta hensyn til. Fôrsekkene får også bevegelse av vind, samt at de kan få massebevegelse/ 
svingbevegelser fordi de hele tiden er i bevegelse. Det kan også komme folk i veien når 
fôrsekkene transporteres. Det er dessuten fare for at krefter fra kran/ bom kan gi skader på 
mannskap som tar imot fôrsekker fra fôrbåt fra fôrleverandør ved lossing til kai.  
 
Konsekvensvurdering:  Fare for å få skader på hånd under mottak av fôrsekker fra 

fôrleverandør ved kai.  
 

Fare for at folk blir påkjørt/ klemmes mellom truck, konstruksjon.  
Kan drepe folk (bli klemt ihjel), eventuelt at hender, føtter eller 
kropp blir knust pga store krefter fra truck. 
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Generell fare for klemskader, velteskader, samt kutt/ klemskader når 
sekk skal sprettes over fôrautomat.  

  
Hyppighet:  Risikofylt operasjon skjer hver dag. Det har hendt alvorlige ulykker 

i løpet av siste år.  
 
Mulige tiltak:    Foreta all transport av fôr ved hjelp av blåseutstyr, helt fra fôrbåt  

(Skretting) og inn til fôrflåte/ fôrautomat. Dette kan foregå via 
fôrslanger og luft, eventuelt ved hjelp av beltesystem, slik at en 
reduserer risikoen for fôrknus. En unngår dermed transport med 
fôrsekker via trucker og kraner 

 
 
2) Notskifte  
Det henger 1 not i sjø, mens den andre delen av noten henger til tørk for å bli kvitt groe. Noten 
blir skiftet ganske ofte (hver 14. dag om sommeren og hver 3-4. måned vinterstid). Lodd på noten 
vinsjes opp med nokk/ kran. Det blir allikevel en god del linearbeid/ manuelt arbeid med 
linekroker, og det er fare for rygglidelser. Nøtene er ganske store, og det er store mengder fisk i 
hvert bur. Det er derfor viktig å være nøye slik at en unngår rømning. Tidsforbruk: 1.5 - 2 timer 
per not.  
 
Konsekvensvurdering:  Slitasjeskader på rygg ved lining av not pga. uheldig arbeidsstilling  

over lengre tid.  
 

Den største tyngden av noten tas opp med vinsj montert på 
merdsystemet. Under denne operasjonen kan det hende at tau står 
spent over merdens gangbaner, og det er risiko for å snuble og falle 
i sjøen. Det kan også være et risikomoment at taukrefter mellom 
vinsjen og merden påvirker rekkverk på merd slik at deler av dette 
spretter av og skader røkter som står like ved. Dessuten kan tau i 
meget høyt spenn under opptrekking av not falle av talje, eventuelt 
at talje kollapser. Tauet vil da treffe merdens gangbane med stor 
kraft (både vertikalt, men også sidelengs) og det er fare for at 
operatører kan bli truffet i føtter eller mellomliv. 

 
Linkrok glipper under lining av not, og det er fare for å treffe seg 
selv i ansiktet. Fare for slagskader. 

 
Jobben er blitt lettere med tiden, men arbeidet foregår hyppig i  
uheldig arbeidsstilling.  

 
Hyppighet:   Risikofylt operasjon foretas ca en gang i måneden. 
 
Mulige tiltak:    Ha automatisk notskiftemaskin av type Rabben Miljøtrommel. 
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3) Bruk av arbeidsbåt  
Nøkkelord er krefter, tunge lodd, tauverk, kjetting. Det strammes, det dras og det hales. Store 
krefter er i sving. Kran som brukes består av mange deler som kan ryke eller kollapse.  
 
Konsekvensvurdering:  Tau i spenn kan ryke (40mm- 80mm), det kan oppstå rikosjett slik  

at en får tauender, kauser, spleiser eller sjakkel med stor kraft i  
ansikt eller hode.  

 
Ting kan falle og en får dette på seg, eller at en kan bli dratt med 
ned. En kan også komme i strekk mellom f.eks. lodd og nokk, om 
en vikler seg inn i tauverk/ kjetting o.l. Dødsrisiko. Kan også bli 
invalidisert om en kommer i strekk mellom f.eks. lodd og nokk. 

 
Det er også risiko for at kran skal kollapse.  

 
Fare for å få hånd i nokk. Hånd kan i så fall bli sterkt kvestet. 

 
Hyppighet:   Risikofylt operasjon foretas mer enn en gang per uke. 
 
Mulige tiltak:    Ha fjernkontroll på kran, slik at en slipper å stå under last. La  

spesialbygde fartøy ta seg av vanskelige / tyngre  
arbeidsoperasjoner som arbeidsbåten ved anlegget (12m) ikke er 
konstruert for. 
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3 Risikovurdering 

3.1 Innledning 
Dette kapitlet dokumenterer bedriftsbesøket utført 5. mars 2003. Anleggets tekniske og 
operasjonelle løsninger beskrives, sentrale HMS-relaterte problemstillinger diskuteres, og risiko 
ved anlegget vurderes ved hjelp av metoden grovanalyse. 
 
 

3.2 Kaianlegg 
Lokaliteten har fôrlager på kai, og mottak av fôr fra fôrtransportbåt foregår nettopp her (Bilde 2). 
Det leveres omkring 40-45 tonn per gang = 80-90 sekker.  
 

 
Bilde 2. Kaianlegg. 
 
Røkter på denne lokaliteten har selv opplevd ulykke ved kai da løftestropp fra fôrbåt ble heist opp 
for tidlig for å hente nye sekker med fôr. Røkter hadde fortsatt hendene i kontakt med løftestropp 
da løftestroppen ble heist opp i høyt tempo. Fingrene til operatør ble dermed med inn gjennom 
løfteøre på fôrsekk og dermed revet av. Ulykken medførte 2 avrevne fingrer for arbeideren. Det 
antydes at det er vanskelig å få erstatning ved slike uhell. En lignende ulykke skjedde i 
kommunen ved samme tidsrom (vinteren 2003). 
 
Ved hovedmottak av fôr fra leverandør er det ofte dårlig kommunikasjon mellom røkter på land 
og kranfører ombord i fôrbåt fra fôrleverandør (mars 2003). 4 sekker løftes i land på en gang 
v.h.a. kran/bom. Når sekkene står på kai, må røkter løsne krok/stropper som sekkene er festet 
med. Mens dette arbeidet utføres er det viktig at kran/bom er helt i ro. Når sekkene er løse skal 
røkter gå til siden slik at kranfører trygt kan ta inn kran og begynne på neste løft. 
 
Når krok/stropp skal i retur skjer dette i et høyt tempo og det er gjerne da ulykken skjer. Dersom 
kommunikasjonen er dårlig forekommer det at kranfører løfter krok/stroppe før røkter har kommet 
seg i sikkerhet. Resultatet har ved flere tilfeller blitt at hånd eller fingre har kommet i klem og har 
blitt kvestet eller revet av. 
 
Levering av fôr i bulk blir av de ansvarlige ved lokaliteten beregnet som sikkerhetsmessig 
tryggest, men er ikke tatt i bruk på lokaliteten. Dette fordi lokaliteten hverken har store nok 
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fôrsiloer eller distribusjonssystem tilpasset slik fôrlevering. De ansatte antar imidlertid at HMS- 
situasjonen ved anlegget bedres betraktelig ved bulklevering. Man unngår bl.a. transport, mottak 
og levering av fôrsekker per bom og truck. En unngår dessuten arbeid oppe på dekk av fôrautomat 
ved hver merd for å posisjonere fôrsekker under tømming. 
 
På kai er det en fastmontert kran for heising av utstyr til/ fra båt. 
 
Faremomenter: 
• Kranarbeid: fôrbåt, fastmontert kran 
• Bruk av truck 
• Fall fra kai/ leider til sjø eller båt 
 
 

3.2.1 Grovanalyse, kaianlegg 
I tabell 3.1 er det foretatt en grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser ved kai. I 
høyre kolonne presenteres forslag til risikoreduserende tiltak for hver hendelse.  
 
Hendelsene i grovanalysen er deretter plottet i en risikomatrise (Figur 3-1). 
 
Tabell 3.1. Grovanalyse: Kaianlegg. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                Utført av: Utført dato: 2003-03-05

Arbeidsplass: Båt/kai, Båt/anlegg Arbeidsoperasjon: Fortøyning, klatring fra båt til kai/anlegg
H Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsenForslag til tiltak:
Nr (hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Sklir på ripe ved kaikant, 

evt truck sklir/ kjører 
utenfor kai på tross av 
autovern. Faller ned på 
arbeidsbåt, evt i sjøen. 
Vanskelig å komme seg ut 
av kjøretøy

Vått underlag, 
kombinert med 
dårlig sklisikring og 
ingen gelender 
ved kai

Slag mot kroppen, 
bruddskader. Kan også 
falle i sjøen. Fare for 
drukning

3 4 Sklisikring på kaikant der trafikk til 
og fra båt er aktuelt. Montere kraftig 
gelender ved kai

2 Fall fra høyere nivå, som 
kan være leider, til dekk på 
arbeidsbåt. Kan eventuelt 
også falle i sjøen. Om er 
alene kan det være 
vanskelig å komme seg 
opp

Vått underlag, 
kombinert med 
dårlig sklisikring og 
fjære sjø

Slag mot kroppen, 
bruddskader. Fare for 
drukning

2 4 Rekkverk, og/eller sklisikring på kai. 
Bedre leider. Bytte ut leider til fordel 
for flytebrygge

3 Kommer i klem mellom båt 
og kaikant ved lossing eller 
lasting

Urolig sjø. Evt 
båten krenger pga 
tunge løft med 
kran/ sving på kran 
med hengende 
last

Alvorlige klem- og 
bruddskader. Få indre 
blødninger. Dødsrisiko

1 4 Være nøye med å benytte godkjente 
fendere både ved kai og på båt.

4 Dårlig kommunikasjon 
mellom røkter på land og 
kranfører ombord i fôrbåt

Leverandør er 
stresset på tid, 
mangelfulle 
sikkerhetsrutiner

Alvorlige klemskader og 
mulig kvesting av 
fingre/arm. Kan få tunge 
gjenstander/ fôrsekker på 
seg, evt bli skubbet av kai/ 
dekk/ merd og havne i 
sjøen. Bli klemt i hjel. Fare 
for drukning

2 4 Rutine: Røkter må gi klart 
tegn/signal når stropper er løsnet og 
vise med å gå til siden. Sikre fri sikt 
til kranfører. God kommunikasjon 
med  personell på fôrtransportbåt
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Risikomatrise: Fortøyning, klatring til/fra båt og kai/anlegg

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4
H1

3
H2, H4

2
H3

1
Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-1 Risikomatrise: Kaianlegg. 

 

3.2.2 Prioriterte tiltak, kaianlegg 
I dette avsnittet presenteres en liste over prioriterte tiltak på basis av grovanalysen. Følgende 
forslag foreligger: 
 
H1 (rød):  Sklisikring på kaikant der trafikk til og fra båt er aktuelt. Innskjerpe rutiner for 

orden, brøyting, strøing på kaia 
H2 (rød): Sette opp en bedre og tryggere leider for lettere ankomst til arbeidsbåter. Gjøre  

leider sklisikker. Vurdere å benytte flytebrygge. 
H3 (rød): Være nøye med å benytte godkjente fendere både ved kai og på båt. 
H4 (rød): Innføre rutine: Røkter må gi klart tegn/signal når løftestropper er løsnet, og viser  

tegn med å gå til siden. Sikre fri sikt til kranfører. Benytte godkjent verneutstyr. Ha 
god kontakt med fôrleverandør, da det er disse som leier inn fartøy for levering av 
fôr. Det er viktig at holdningen til sikkerhet også er sterk hos personell ved 
fôrtransport fartøy. 

 
 

3.3 Arbeidsbåt 
Daglig arbeidsbåt ved anlegget er en 12 meters katamaran. Båten har følgende utstyr: 
 
• HIAB lastebilkran, 10 t/m  
• Leider på en av sidene, bak  
• 2.5 tonns nokk 
• 1 stk livbøye.  
• Fastmontert NMT 450, ekkolodd, lyskaster, markeringslys,  
• Signalpenn 
• Førstehjelpsskrin.  
• Katamaran har ikke radar.  
• Det var limt på sklisikringstape på rekka. 
 
 
Vurdert sikkerhet, arbeidsbåt: 
• Det er åpne felt i rekka på begge sider hvor man lett kan falle ut.  
• Spakene for aktivisering av nokk er plassert på rekka, og på en slik måte at røkteren må bruke 

foten for å slå den av og på. Røkter må derfor befinne seg i en farlig posisjon i forhold til 
strekkkrefter når store tunge ting skal heises ombord (Bilde 4).  
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Bilde 3. Arbeidsbåt. 

 

 
Bilde 4. Kontrollspaker til nokk aktiviseres med beina, som vist på bilde. 
 
• Krengningsviser på rorhus hadde rustet, og var ute av funksjon. Skal slikt sikkerhetsutstyr ha 

noen hensikt, må det fungere.  
• Leider synes å være i orden. Bør ved neste generasjons leidere bygges bredere slik at det er 

enklere å komme opp. Det bør også være flere leidere per båt, for å øke redundansen om en av 
leiderne blir ødelagt. Leider ligger utsatt til på arbeidsbåt. Bør felles inn i skrog. 

 
Det blir også benyttet en 17 fots AL-båt (bilde 5). Denne benyttes stort sett til transport av 
mennesker til og fra merd/ kai, men også når det skal settes ut avlusingspresenning eller i tilfeller 
der ting skal slepes. Utstyr: Slepeopplegg på hekk, 5 kg dregg med tau og årer. Hvitt 
markeringslys. Røkterne ønsker seg signalpenn i denne båten. 
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Bilde 5. Lettbåt for rask transport til og fra anlegg + slepeoppdrag. 

 
For begge båtene har man rutine på at redningsvest alltid skal være på. Man har erfart at patroner i 
oppblåsbar vest ofte løsner, og man sjekker derfor patronen før vesten tas på. Av vester som ble 
utlånt under feltundersøkelsen, hadde en av 4 mangelfullt innskrudd patron. Om patron er 
mangelfullt innskrudd er det risiko for at splint ikke slår langt nok inn og når frem til patronen for 
utløsning. 
 
Man benytter ikke-mariniserte kraner på lokalitet 1 (bilde 6). Kranene blir imidlertid levert med 
serviceavtale som tilsier årlig inspeksjon av kranleverandør, samt krav om ny sertifisering hvert 4. 
år. De ikke-mariniserte kranene oppfattes derfor som forholdsvis trygge. 
 
 

 
Bilde 6. Det benyttes ikke-mariniserte kraner i arbeidsbåt. Kranen har et forholdsvis høyt 
serviceintervall, men utgjør allikevel HMS-risiko ved anlegget. 
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3.3.1 Grovanalyse: arbeidsbåt 
I tabell 3.2 er det foretatt en grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser i båt. I 
høyre kolonne presenteres forslag til risikoreduserende tiltak for hver hendelse. Hendelsene i 
grovanalysen er deretter plottet i en risikomatrise (Figur 3-2). 
 
Tabell 3.2. Grovanalyse: arbeidsbåt. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-05
Arbeidsplass: Arbeidsbåt Arbeidsoperasjon: Arbeid med arbeidsbåt

H Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
Nr (hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Fall i sjøen fra dekk under 

overfarten
Lav rekke og åpne 
sidefelt

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Vurdere design (avhengig av behovet for 
aktivitet/opphold på dekk under overfart).

2 Kommunikasjon med land 
svikter 

NMT telefon har 
dårlig dekning i 
soner av lokaliteten

Redusert mulighet til å kalle 
på assistanse i en 
krisesituasjon.

4 2 Vurdere alternativer: GSM-telefon, 
radiosamband, etc.

3 Blir truffet av tau/ kjetting som 
står i spenn like ved nokk/ 
nokkpedal. Evt komme i klem

Kontrollspaker for 
nokk er plasssert slik 
at røktere befinner 
seg i faresone om 
noe ryker og det 
oppstår rikosjetter

Slag mot kropp/ ansikt. Evt 
klemskader

2 4 Vurdere endret design eller plassering 
av kontrollspaker til nokk. Alltid benytte 
godkjent verneutstyr

4 Kran kollapser. Last eller kran, 
evt deler fra kran faller ned på 
dekk.

Tretthetsbrudd. 
Hydraulikkslange 
ryker. Kranfeste 
ryker på båtdekk

Kraner kan kollapse uventet 
og røkter kan komme til 
skade 

1 4 Vurdere praksis i forhold til regelverk. Ha 
gode rutiner for driftsjekk på kran. Alltid 
bruke godkjent verneutstyr ved arbeid 
med kran

5 Patroner på oppblåsbare 
redningsvester løsner

Mangelfullt iskrudd 
patron

Vestene løser ikke ut når 
man havner i vannet og 
person kan drukne

1 4 Rutine: Sjekke vesten hver dag man tar 
den på seg. Foreta årlig inspeksjon av 
vest.

6 Stabilitet/sjøegenskaper OK
7 Verne- og redningsutstyr OK  

 
 
 
Risikomatrise: Arbeid med arbeidsbåt

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

H2
4

3
H3

2
H1, H4 H5

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-2 Risikomatrise: arbeidsbåt. 

 

3.3.2 Prioriterte tiltak: arbeidsbåt 
Følgende forslag til tiltak foreligger for arbeidsbåt: 
 
H1 (rød):  Vurdere designendring av rekkverk (avhengig av behovet for aktivitet/opphold på  

dekk under overfart). 
H3 (rød): Vurdere endret design eller plassering av kontrollspaker til nokk. Alltid benytte 

godkjent verneutstyr 
H4 (rød):  Vurdere praksis i forhold til regelverk. Ha gode rutiner for driftsjekk på kran. 

Alltid bruke godkjent verneutstyr ved arbeid med kran 
H5 (rød):  Rutine: Sjekke vesten hver dag man tar den på seg. Foreta årlig inspeksjon av vest. 
H2 (gul):  Vurdere alternative kommunikasjonsmidler: GSM-telefon, radiosamband, etc. 
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3.4 Merdanlegg, drift og operasjon 
Leidere og redningsbøyer er plassert med jevne mellomrom på utsiden av stålanlegg. 
 
Faremomenter – Merdanlegg, drift og operasjon: 
 

• Fôringssystem: Fôrautomater i bruk rommer hver ca. 2 tonn. Tidligere var det vippelokk 
på automatene. Dette så man som et risikomoment, og har derfor selv bygd om 
automatene, slik at de nå har skyvelokk, og dermed er risiko forbundet med vippelokk 
eliminert. Fôrsekkene fraktes ut til automatene med truck. Automatene har knivkryss 
montert, og man slipper dermed å kutte opp fôrsekkene når fôret skal ned i automatene. 
 
Røktererne opplyser at det føles risikabelt å fylle fôrautomater ved sterk vind. Sekken må 
da holdes i ro med håndmakt/ kroppsvekt mens automat fylles. Under denne operasjonen 
står røkter oppe på fôringsautomat, ca 1 meter over gangbane på merd. Når sekken 
begynner å tømmes tas den lettere av vinden og kan være uhåndterlig for vedkommende 
som forsøker å holde denne i ro. 

 
• Bruk av nokk, kran og truck: Det holdes jevnlige førstehjelpskurs, med innleide (f. eks. 

HV) kursholdere. Demonstrasjon av kran og stroppebruk, holdes av produsent / 
leverandør. Truckførere har truckførerbevis. 

 
• Heving av not for tørking: Not heves med ”egenutviklet” vinsjesystem, med vinsjer kjøpt 

rimelig (bilde 7). El-vinsj er ikke tilpasset marine forhold. Alle vinsjene av rimelig type 
(ca 2000 kr/stk) er etter hvert byttet ut med "mariniserte vinsjer" (ca 18 000 kr/ stk) for å 
unngå elektriske støt. Man ser for seg en alternativ løsning med fotbryter. Da får man 
begge hendene fri, og er bedre beskyttet mot støt.  Eventuelt kan man bruke truck ved 
løfting av not, men trenger da egnet ”rundingspåle”/rulle til å dra tauet rundt. Bildet viser 
vinsj av gammel type. 

 
 

 
Bilde 7. Elektrisk vinsj av gammel type, innkjøpt for heving av not. Det er risiko for elektriske støt. 
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• Det er ikke kabelgater i stålkonstruksjonen eller på annet vis tilrettelagt for ”marinisert” 
strømopplegg. Dette medfører dårlige løsninger og høy risiko for elektriske støt. 
 

• Når brønnbåt kommer for å hente eller levere fisk, må fortøyningsliner til merdanlegget 
slakkes slik at det blir dypt nok til at brønnbåten kan legge til. Fortøyningsliner med store 
krefter må derfor løsnes fra stålrammen. For å lage slakk på linene når sjakkel skal løsnes, 
så brukes kran eller nokk i båt til å få slakk i ankerlina (bilde 8).  
 
Når en har fått slakk på linen, løsnes sjakkel med fingrene. Dersom kran/nokk/tau ryker 
mens dette arbeidet utføres, er det stor sannsynlighet for å bli skadet. Fingre kan knuses og 
en kan få tauverk eller kjetting på seg med stor kraft. Det festes et langt tau/ kjetting i den 
løse ankerlina. Ankerlina synker ned og brønnbåt kan legge til. Når brønnbåten er ferdig 
må hele operasjonen gjentas, men nå i motsatt rekkefølge. Levering av fisk / mottak av 
smolt: 30+6 ankomster av brønnbåt per år. 

 
 

 
Bilde 8. Når det ankommer brønnbåt må fortøyningsliner slakkes. For å løsne sjakkel må kjetting 
strammes opp med truck/ kran/ nokk for å få slakk på sjakkelet. Operatør kommer i farlig posisjon 
når sjakkelet så må løsnes med hendene. 
 
 

• Merdanlegg: risikomoment når man skal koble fra / til moduler av anlegg. 
 

• Taljesystem som benyttes under heising av nøter eller lodd (bilde 9). Det er risiko for at 
talje skal ryke, og at tau som hang i talje treffer gangbane/ personell på gangbane med stor 
kraft.  
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Bilde 9. Talje for heving av not eller lodd. 
 
 

3.4.1 Grovanalyse, merdanlegg, drift og operasjon 
I tabell 3.3 og tabell 3.4 er det foretatt en grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede 
hendelser på oppdrettsanlegg. I høyre kolonne presenteres forslag til risikoreduserende tiltak for 
hver hendelse. Hendelsene i grovanalysen er deretter plottet i en risikomatrise (Figur 3-3 og 
Figur 3-4). 
 
Tabell 3.3. Grovanalyse: Lasting av fôrsekk fra arbeidsbåt til merd 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-05
Arbeidsplass: Merd Arbeidsoperasjon: Lasting av forsekk arbeidsbåt-flåte-fôrautomat

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Person på dekk kommer i 

klem ved løfting av fôrsekk fra 
arbeidsbåt i dårlig vær

Urolig merd og 
svingende sekk i dårlig 
vær (høye bølger og 
kraftig vind)

Klemming og slag mot 
kroppen. Kan bli klemt ihjel

2 4 Tiltak for å forbedre kommunikasjon 
mellom kranfører og person på 
dekk under løfteoperasjon. 
Opprettholde fri sikt til enhver tid for 
kranfører.

2 Påkjørsel av truck på merd Mye aktivitet pågår 
samtidig, kombinert med 
uoppmerksomhet

Slag mot kroppen, klemming. 
Kan få alvorlige innvendige 
skader

2 3 Blinklys og sirene på truck

3 Kjører utfor merd med truck. 
Dette på tross av at både kai, 
flåte og merdanlegg er sikret 
med jernbanesviller for at 
truck ikke skal kjøre utfor.

Overlast, truckfører 
mister kontroll, 
illebefnnende

Havner i sjøen, blir våt og 
kald, fare for drukning

1 4 Forsterke rekkverk langs sidene der 
truck ferdes. Ryggealarm og 
blinklys på truck

4 Uhell ved fylling av 
fôrautomater i f.eks. uvær. 
Sekkene kan få dreis på seg 
slik at truck velter, evt at 
operatør blir truffet av sekk og 
blir deiset på sjø eller på 
merddekk.

Sterk vind. Sekk må 
løftes høyt for å kunne 
levere fôr til fôrautomat. 
Sekk får dreis og 
svingkrefter. 

Kan komme i klem, evt slått 
ut av stilling med fall mot 
merd eller i sjø. I verste fall 
drukning

2 4 Unngå fôrlasting av automater i 
urolig vær. Unngå problem ved å 
benytte sentral oppfylling av 
fôrautomater. Vise stor aktsomhet 
og verneutstyr når denne 
operasjonen skal utføres.
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Risikomatrise: Lasting av fôrsekk arbeidsbåt-flåte-fôrautomat

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3
H2 H1, H4

2
H3

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-3 Risikomatrise: Lasting av fôrsekk; arbeidsbåt- flåte- fôrautomat. 

 
 
Tabell 3.4  Grovanalyse : Merdanlegg - drift og operasjon. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-05
Arbeidsplass: Merd-anlegg Arbeidsoperasjon: Merdanlegg, drift og operasjon

H Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
Nr (hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Tunge og ofte gjentatte 

manuelle løft ved heving av 
not

Tunge nøter. 
Mannskap står som 
regel bøyd over 
rekkverk

Skade/slitasje på rygg 2 2 Bruk av vinsj. Miljøanlegg skifter 
not hver 2.-3. uke og da er den 
mindre utsatt for groing enn ellers.

2 Løfteutstyr eller taljer løsner 
under notløft

Rust og/eller 
mekanisk/elektrisk 
svikt

Vinsj og vaier kan sprette løs 
og treffe person. 

2 3 Vedlikeholdsrutiner, kontroll av 
løfteutstyr

3 Kommer i klem ved bruk av 
nokk for løfting

Uheldig plassering 
av kontrollspaker for 
nokk

Klemming mellom tauverk og 
ripe/nokk

2 2 Design

4 Vanskelig oppankring av 
brønnbåt

Liten plass mellom 
merd og 
forankring/holmer

Kollisjon med merd, fare for 
skader på fortøyning, 
merdkonstruksjon

1 2

5 Billige versjoner av El-vinsj for 
heving av not er ikke tilpasset 
maritimt miljø, og gir fra seg 
elektriske støt

Den valgte vinsj-
typen er ikke 
designet for formålet

Elektriske støt. Ved 
funksjonsvikt kan not rase ut 
og dra røkter med seg

3 1 Benytte vinsjer som er tilpasset 
maritimt miljø.

6 Det er ikke lagt kabelgater i 
stålkontruksjonen

Kostnader Elektriske støt og 
funksjonssvikt av anlegg

3 1 Nytt design av stålanlegg, med 
egne kabelgater for 
strømledninger ?

7 Kommer i klem ved slakking 
av  fortøyning ved besøk av 
brønnbåt. Evt fare for 
rikosjetter om noe skal ryke

Kran/nokk/stroppe 
ryker like i nærheten 
av røkter

Skader fingre eller arm når 
en er i gang med å løsne 
sjakkel. Få rikosjetter på seg. 
Kan i verste fall få rikosjett i 
hodet. Dødsrisiko

2 4 Finne annen metode å utføre 
denne operasjonen på. Utøve 
svært stor forsiktighet når det må 
arbeides så nært store 
spennkrefter.  

 
 
 
Risikomatrise: Merd-anlegg

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4
H5, H6

3
H1, H3 H2 H7

2
H4

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-4 Risikomatrise: Merdanlegg - drift og operasjon. 
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3.4.2 Prioriterte tiltak  merdanlegg: 
I dette avsnittet presenteres en liste over prioriterte tiltak på basis av grovanalysen av merdanlegg.  
 
Lasting av fôrsekk fra arbeidsbåt til merd. 
Fire hendelser fremkommer, hvorav tre i rødt område og en i gult. Følgende forslag til tiltak 
foreligger: 
 
H1 (rød): Tiltak for å forbedre kommunikasjon mellom kranfører og person på dekk under  

løfteoperasjon. Opprettholde fri sikt til enhver tid for kranfører. 
H3 (rød): Forsterke rekkverk langs sidene der truck ferdes. Ryggealarm og blinklys på truck 
H4 (rød): Unngå fôrlasting av automater i urolig vær. Unngå problem ved å benytte sentral 

oppfylling av fôrautomater. Vise stor aktsomhet og verneutstyr når denne 
operasjonen allikevel skal utføres i dårlig vær. 

H2 (gul): Blinklys og sirene på truck. 
 
 
 
 
 
Merdanlegg-drift og operasjon 
To hendelser fremkommer som prioriterte, hvorav en i rødt område. Følgende forslag til tiltak 
foreligger: 
 
H7 (rød): Finne annen måte å slakke fortøyningsliner på, evt finne annen  

tilleggingsplass for brønnbåt. Være varsom under denne operasjonen da store  
krefter står i spenn like ved operatør. 

H2 (gul): Kontroll av løfteutstyr, vedlikeholdsrutiner, evt finne sikrere måter å løse denne 
oppgaven på. 

 
 

3.5 Flåte, inspeksjon av anlegg, kjemikalier 
Flåten ved denne lokaliteten (bygd ca 1980) brukes ikke til oppbevaring av større mengder fôr, 
men mest til oppbevaring av div. tau og utstyr (bilde 10). Det overnatter normalt ikke folk her, 
men man har arbeidsrom og kjøkkenkrok i 2. etg.  
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Bilde 10. Flåte på lokalitet 1.  
 
Det er lavt fribord på denne flåten, som blir ennå lavere når ensilasjetank er full. Rom under 
flåtedekk er fylt med isopor og kan dermed ikke fylles med vann. Flåten har ikke leidere. 
 
Anlegg og flåte skal etter forskrifter ikke være fortøyd i hverandre. Kollaps i ene skal ikke påvirke 
den andre. Røktere mener at flåten er fortøyd i sjøen over anleggets fortøyninger. Dersom flåten 
synker vil dette påvirke fortøyninger til anlegg. To ankerliner er strekt ut under flåten. 
 
Stabilitet: kjøperen har ansvar for å kreve dokumentasjon. For at leverandør skal være sikker på å 
ha sitt på det tørre, setter de verdiene konservativt. 
 
 

3.5.1 Grovanalyse: Flåte 
I tabell 3-5 og 3-6 er det foretatt en grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser på 
flåten. I høyre kolonne presenteres forslag til risikoreduserende tiltak for hver hendelse. 
Hendelsene i grovanalysen er deretter plottet i en risikomatrise (Figur 3-5 og Figur 3-6). 
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Tabell 3.5 Grovanalyse: Beredskap flåte 
SKJEMA FOR GROVANALYSE 

Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-05
Arbeidsplass: Flåte Arbeidsoperasjon: Beredskap, flåte

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Manglende redningsbøyer på 

flåte
Ikke kontrollert, 
ettermontert etter 
forrige bruk

Tar lengre tid før bøye 
skaffes til veie ved "mann 
over bord" situasjon

1 3 Kontrollrutine

2 Skadet leider på merd/flåte Ikke kontrollert/ 
ettermontert etter 
skade/påkjørsel av 
brønnbåt, el.

Lenger å svømme til neste 
leider på flåte/merd

1 3 Kontrollrutine

3 Vanninntrengning kan føre til 
stabilitetsproblemer

Ensilasjetank kan 
fylles og man 
mangler 
lensekapasitet.

Slagside og mulig havari av 
flåte

1 3 Sikere nødstrøm til 
lensepumper. Har opplevd 
brudd på strømforsyning via 
sjøkabel  

 
 
 
Risikomatrise: Beredskap Flåte

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3

2
H1, H2, H3

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-5 Risikomatrise: Beredskap flåte. 

 
 
 
Tabell 3-6 Grovanalyse: Inspeksjon av not, håndtering av kjemikalier. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-05
Arbeidsplass: Flåte Arbeidsoperasjon: Inspeksjon av not og merd, håndtering av kjemikalier

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Sprut fra kjemikalier ved 

dosering og håndtering av fisk 
i dødfisktank

Manuell håndtering Etseskader, fare for synet 3 3 Personlig verneutstyr. Være 
spesielt varsom når det skal 
legges inn fisk i tom tank, 
oppfyllt med syre

2 Uhell ved dykkeoperasjon 
med bruk av uautoriserte 
dykkere

Lettere tilgjengelig, 
og billigere 
arbeidskraft

Dykkeulykke. Fare for liv 2 4 Retningslinjer, holdning til 
sikkerhet

 
 
 
 
Risikomatrise: Inspeksjon av not og merd, håndtering av kjemikalier

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4
H1

3
H2

2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-6 Risikomatrise: Inspeksjon av not, håndtering av kjemikalier. 
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3.5.2 Prioriterte tiltak flåte, inspeksjon av not, håndtering av kjemikalier 
I dette avsnittet presenteres en liste over prioriterte tiltak på basis av grovanalysen av flåten. 
 
Beredskap flåte 
Ingen hendelser fremkommer som prioriterte.  
 
Inspeksjon av not, håndtering av kjemikalier 
To hendelser fremkommer i rødt område. Følgende forslag til tiltak foreligger: 
 
H1 (rød):  Vurdere tilsetning av maursyre vha automatiske doseringspumper. Alltid benytte 

verneutstyr. Finne metode der syresprut unngås idet første batch dumpes i 
kverntank med nyoppfyllt syre. Ny design av kverntank. Lage sluse der fisken 
legges inn, slik at evt sprut aldri kan treffe operatør? 

H2 (rød):  Innskjerpe rutiner/retningslinjer for bruk av uautoriserte dykkere, holdning til 
sikkerhet. Er dagens regelverk når det gjelder dykking i oppdrettsanlegg for slapt? 
Regelen er at uautoriserte dykkere kan dykke når det er fare for liv og at store 
verdier kan gå tapt. Ut fra defineringen er det trolig mulig å omgå denne regelen til 
enhver tid i oppdrett, da det nesten alltid er store verdier som kan gå tapt. 

 
 
 
 

4 Resultater 

4.1 Konklusjon 
Befaring og intervju bekrefter inntrykket av at HMS er et høyt prioritert område i gitte firma. 
Anlegget lå på en lokalitet som var skjermet for vær og vind. Det er en drøy kjørevei med båt ut 
til denne lokaliteten, samtidig som man baserer seg på å frakte fôr daglig ut fra land. Mye tyder på 
at de mest risikoutsatte arbeidsoperasjonene er knyttet til håndtering av fôr til og fra båt, samtidig 
som selve overfarten med fôrsekker ombord utgjør en potensiell fare. Anlegget er per september 
2003 flyttet nærmere kaianlegg. Dette korter transport til og fra anlegget, men anlegget ligger 
imidlertid mer værutsatt til.  
 
Anlegget har hatt god kontakt med leverandører av fôr, for å lage sikrere rutiner under levering/ 
mottak av fôr. Lokalitetens ledelse kommenterer denne kontakten som verdifull sett i et HMS- 
perspektiv. Det er bl.a. utarbeidet sikrere rutiner for fôrhåndtering, det er satt opp plansjer som 
viser hvordan slike operasjoner skal utføres og holdningen til sikkerhet har økt også blant 
mannskap på fôrtransportbåt. 
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4.2 Oppsummering av tiltak 
Nedenfor er en oppsummering av prioriterte tiltak for faremomenter/uønskede hendelser 
fremkommet under kapittel 3. 
 

Tabell 4-1 Liste over prioriterte tiltak: Lokalitet 1. 

Arbeidsplass: Forslag til tiltak 
H1 (rød): Sklisikring på kaikant der trafikk til og fra båt er aktuelt. 
Innskjerpe rutiner for orden, brøyting, strøing på kaia 
H2 (rød): Sette opp en bedre og tryggere leider for lettere ankomst til 
arbeidsbåter. Gjøre leider sklisikker. Vurdere å benytte flytebrygge. 
H3 (rød): Være nøye med å benytte godkjente fendere både ved kai og på 
båt. 

Kaianlegg 

H4 (rød): Innføre rutine: Røkter må gir klart tegn/signal når løftestropper 
er løsnet, og viser tegn med å gå til siden. Sikre fri sikt til kranfører. 
Benytte godkjent verneutstyr. Ha god kontakt med fôrleverandør, da det er 
disse som leier inn fartøy for levering av fôr. Det er viktig at holdningen til 
sikkerhet også er sterk hos personell ved fôrtransport fartøy. 
H1 (rød): Vurdere designendring av rekkverk (avhengig av behovet for 
aktivitet/opphold på dekk under overfart). 
H3 (rød): Vurdere endret design eller plassering av kontrollspaker til nokk. 
Alltid benytte godkjent verneutstyr 
H4 (rød): Vurdere praksis i forhold til regelverk. Ha gode rutiner for  
driftsjekk på kran. Alltid bruke godkjent verneutstyr ved arbeid med kran 
H5 (rød): Rutine: Fortsette med å sjekke utløserfunksjon på redningsvesten 
hver dag man tar den på seg. Foreta årlig inspeksjon av vest. 

Arbeid med 
arbeidsbåt 

H2 (gul): Vurdere alternative kommunikasjonsmidler: GSM-telefon, 
radiosamband, etc 
 
H1 (rød): Tiltak for å forbedre kommunikasjon mellom kranfører og 
person på dekk under løfteoperasjon. Opprettholde fri sikt til enhver tid for 
kranfører. 
 
H3 (rød): Forsterke rekkverk langs sidene der truck ferdes. Ryggealarm og 
blinklys på truck 
H4 (rød): Unngå fôrlasting av automater i urolig vær. Unngå problem  
ved å benytte sentral oppfylling av fôrautomater. Vise stor aktsomhet og  
verneutstyr når denne operasjonen allikevel skal utføres i dårlig vær. 

Merdanlegg,  
Lasting av  
fôrsekk fra 
arbeidsbåt  
til merd 

H2 (gul): Blinklys og sirene på truck 
 

Flåte 
Inspeksjon av not/ 
fortøyning, 
håndtering av 
kjemikalier 

H1 (rød): Vurdere tilsetning av maursyre vha automatiske  
doseringspumper. Alltid benytte verneutstyr. Finne metode der syresprut  
unngås idet første batch dumpes i kverntank med nyoppfyllt syre. Ny  
design av kverntank. Lage sluse der fisken legges inn, slik at evt sprut aldri 
kan treffe operatør ? 
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 H2 (rød): Innskjerpe rutiner/retningslinjer for bruk av uautoriserte dykkere, 

holdning til sikkerhet. Er dagens regelverk når det gjelder dykking i 
oppdrettsanlegg for slapt. Regelen er at uautoriserte dykkere kan dykke når 
det er fare for liv og at store verdier kan gå tapt. Ut fra defineringen er det 
trolig mulig å omgå denne regelen til enhver tid i oppdrett, da det nesten 
alltid er store verdier som kan gå tapt. 
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1 Systembeskrivelse 
 

1.1 Generell beskrivelse av oppdrettsanlegget 
Anlegget ligger ca 20 minutters gange fra kai og består av 15 stk plastmerder (PolarCirkel, 90 
meter) som er fortøyd i rammefortøyning i 2 rekker. For å komme ut til merdene må det benyttes 
båt. Anlegget blir sentralfôret fra fôrflåte. Oppdrettsanlegget har kapasitet på ca 3500 tonn per 
utsett, altså en produksjonskapasitet på drøye 1500 tonn per år.  
 

1.2 Arbeidsbåt 
Arbeidsbåten i bruk ved besøket er en 33 fot 1-skrogs båt, 87 modell levert av Holthe og Sønner 
AS (Bilde 1). Båten har 3 t/m kran og 2 tonns nokk. Nokk ble funnet å være godt fundamentert 
sammenlignet med andre båter vi har sett under lignende besøk. Båten har hel rekke, samt 
redningsbøyle og livbøye på tak av styrhuset. Man har rutine på å bruke vest ombord.  
 
Anlegget har i tillegg en moderne 42 foter, 98 modell, men denne lå på verksted under besøket. 
 

 
Bilde 1. Arbeidsbåt. 
 

1.3 Flåte 
Mellom land og merdene ligger en fôrflåte i stål med sentralfôringsanlegg og slanger 
ut til hver merd. Fôrflåten benyttes som kontrollrom, varmestue/pauserom, sanitærrom, samt for 
oppbevaring av generelt utstyr og fôr. Det er vanlig å ligge ved fôrflåte til arbeidsdagens slutt. I 
fôrflåten er det 4 siloer med kapasitet til å lagre ca 180 tonn fôr. Dette er kun er 56 % av oppgitt 
lagringskapasitet fra fôrflåteprodusent. Røktere av anlegget har tidligere vært utsatt for en ulykke 
der en fôrflåte i betong sank.  
 
Dagens fôrflåte får en slagside når den er full lastet, og det antas at flåten er noe feil konstruert/ 
dimensjonert (bilde 2). Dette er ikke positivt når det gjelder sikker arbeidsplass. Lignende flåte fra 
samme produsent, men på annen lokalitet, er tidligere rapportert sunket. 
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Bilde 2. Fôrflåte i stål. Merk slagside mot babord. 

 
Fôret leveres vanligvis fra fôrbåten "Eidsvåg Jr". Fra fôrbåten blåses fôret direkte inn i fôrsiloer, 
og mannskapet trenger ikke å gjøre noe selv. Med andre båter kommer fôret per sekk, og blir heist 
ombord til fôrflåten á 4 stk 500 kg`s sekker om gangen. For å få hull på fôrsekkene blir disse satt 
ned på knivkryss (Bilde 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bilde 3. Knivkryss som kan plasseres over hver silo. 

 



 4

 
 

2 Røkternes egne oppfatninger av arbeidsplassen i et HMS-perspektiv 
 
Kapitlet er basert på telefonintervju 20/03/03, der driftsleder ble intervjuet. 
 
Det første du tenker på når jeg spør deg om sikkerhet på anlegget? 
• Alenearbeid. Spesielt er dette aktuelt i helger. 
 
Det første du tenker på når jeg spør deg om sikkerhet for mennesker? 
• Ingen ting er beskrevet. 
 
 
Fortell om de 3 arbeidsoperasjonene som du har mest resepekt for: 
 
1) Fôrmottak dersom fôr leveres i sekker. 
Arbeiderne har respekt for fôrmottak når fôret leveres med bom. En person må stå på toppen av 
fôrflåten for å ta imot sekkene for å styre disse på plass over knivkryss, og å ta av tomme sekker 
fra heiskrok. Det er vanskelig å kommunisere mellom mannskap på fôrflåte og mannskap på 
fôrbåt, og det er vanskelig å slå alarm til den som styrer krana. 
 
Konsekvensvurdering: Står under bom, kan få noe i hodet. Fare for slag fra 

fôrsekker og miste balansen. Man kan få sekker over seg. 
Fare for kutt, slag, fall. 

 
Hyppighet: Den gang de brukte kniv til å skjære opp sekker var det en 

som skar seg i låret. Har ellers hatt lite nestenulykker og 
ulykker. 

 
Mulige tiltak: Ikke oppgitt. 
 
 
2) Alt av ankerhåndtering der kran og nokk er involvert 
Forankringsarbeid der tunge anker skal senkes med kraner og nokker oppfattes som generelt 
risikofylt da det oppstår store krefter i slikt arbeide. Det kan oppstå rikosjetter og en kan bli dratt 
med ned. Det er stramme ankerliner. 
 
Konsekvensvurdering:  Dersom en hekter foten inn i tau ved utsett er det fare for å 

bli dratt med ned. Tau kan ryke og hydraulikk slanger på 
kran kan kollapse. Andre faremomenter er klemming, slag, 
eller få noe i hodet. 

 
Hyppighet: Ikke oppgitt 
 
Mulige tiltak: Ikke oppgitt 
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3) Alt av alenearbeid 
Røkterne prøver å unngå alenearbeid ute på anlegget. Faremomenter opptrer når en er ute på 
anlegget i helgene, under overfart til/ fra anlegg, når det skal legges til fôrflåte samt når en skal 
inspisere merder. 
 
Konsekvensvurdering:  Dersom det skjer noe er du helt alene, ingen kan hjelpe deg.  

Får håpe du er i en slik stand at du får varslet.  
 
Hyppighet: Ikke oppgitt. 
 
Mulige tiltak: Ikke oppgitt. 
 
 
Annet 
Under bedriftsbesøk ble det poengtert at hverdagen for røkterne har etter hvert blitt kjedelig (bilde 
4). På grunn av vanskelig økonomi er det kun driftsledere som får dra på samlinger, og røktere får 
kun gjøre "annet" arbeid 1-2 ganger per år. Røkterne mente det var fare for at de ikke fikk delta på 
AquaNor 2003 grunnet dårlig resultat i selskapet. Dette virker ikke positivt med tanke på 
arbeidsmiljø og motivasjon for HMS. 
 

 
Bilde 4.  Tillegging til fôrflåte. 
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3 Risikovurdering 

3.1 Kai 

3.1.1 Grovanalyse, kai 
Tabell 3-1 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser ved kai. Hendelsene i 
er deretter plottet i en risikomatrise vist i 3.1. 
 
Tabell 3-1. Grovanalyse, kai. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Båt-kai, båt-anlegg Arbeidsoperasjon: Fortøyning, klatring til/fra båt og kai/anlegg

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Glir/mister feste og faller fra 

høy bryggekant/leider ned i 
båt.

Glatt leider, glatt kai. Skader fra fall/slag 3 2 Vurdere egen flytebrygge

2 Sklir og havner i sjøen under 
transport i lettbåt ut til 
arbeidsbåt

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Alltid benytte redningsvest/ 
redningsutstyr, også i lettbåt.

 
 
 
 
Risikomatrise: Fortøyning, klatring til/fra båt og kai/anlegg

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4
H1

3

2
H2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-1. Risikomatrise, kai. 
 

3.1.2 Prioriterte tiltak, kai 
De to hendelsene er i hhv. gult og rødt område. Følgende forslag foreligger: 
 
H2 (rød):  Det skal være godkjent sikkerhetsutstyr for lettbåter som frakter folk ut til 

arbeidsbåt liggende på svai. Det er også her viktig å benytte redningsvest. 
H1 (gul):   Vurdere egen flytebrygge for enklere tilkomst til arbeidsbåter, og slik at en unngår 

bruk av leider. Benytte redningsvest også her. 
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3.2 Arbeidsbåt 
Det ble identifisert at båt mangler overlevelsesdrakter. Dette reduserer muligheten for overlevelse 
dersom båt skulle synke. Bruk av nokk og kran ble også identifisert som faremomenter (bilde 5 og 
6) 
 

 
Bilde 5. Røkterens arbeidsplass på arbeidsbåt inkluderer bruk av nokk. 
 

 
Bilde 6. Kran på arbeidsbåt. 
 
Leider i hekk var delvis ødelagt og det kan være vanskelig å komme opp fra sjøen i en 
nødsituasjon (bilde 7). 
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Bilde 7. Leider i hekk av 33 foter er delvis ødelagt. 

 

3.2.1 Grovanalyser, arbeidsbåt 
Tabell 3-2 viser grovanalyse av "Generell transport med arbeidsbåt". Hendelsene er deretter 
plottet i en risikomatrise vist i figur 3-2. 
 
Tabell 3-2. Grovanalyse: Generell transport med arbeidsbåt. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                       Utført av: Utført dato: 10-09-2003
Arbeidsplass: Båt Arbeidsoperasjon: Generell transport med arbeidsbåt

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Skli og falle på glatt dekk Sjøvann skyller 

over dekk fra 
propellaksling?  
Det er allerede 
riflet dekk på 
båten. Maling med 
sand/ friksjons-
middel slites fort 
av.

Slag/fallskader 2 2 Sklisikring på dekk. 

2 Faller i sjøen over rekka, 
og en er alene i båten

Lav rekke 
(H=600mm), 
opphøyet dekk i 
baug. Det er 
allerede riflet dekk 
på båten. Maling 
med sand/ 
friksjonsmiddel 
slites fort av.

Fare for lengre opphold i 
sjøen når man arbeider 
alene, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Sklisikring på dekk. Vurdere 
ekstra sikring som f. eks 
gripeline eller tau langs ripa. 
Installere sklisikre matter på 
dekk. Unngå alenearbeid om 
mulig

3 Ødelagt leider i hekk på 
arbeidsbåt

Skadet av last eller 
ved fortøyning til 
kai. Det må 
benyttes 
aluminiums-
sveiseutstyr. Båten 
må derfor på slip 
før noe blir gjort. 
Dette skjer stort 
sett kun 1 gang 
per år.

Leider kan teoretisk stå 
ureparert i inntil et år. 
Vanskelig å komme opp 
fra sjøen i "mann over 
bord situasjon". Fare for 
drukning om en er alene

2 4 Vurdere alternativ plassering av 
leider på båt, samt holde 
vedlike allerede monterte 
leidere. Innfelt leider i skrog?  
Anskaffe sveiser/ utstyr og 
reparer leider raskest mulig
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Risikomatrise: Generell transport med arbeidsbåt

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3
H1 H3

2
H2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-2. Risikomatrise: Generell transport med arbeidsbåt. 

 
 

3.2.2 Prioriterte tiltak arbeidsbåt 
2 av hendelsene er i rødt område. Følgende forslag foreligger: 
 
H2 (rød):  Sklisikring på dekk. Vurdere ekstra sikring som f. eks. gripeline el. tau langs ripa.  

Det må eksistere overlevelsesdrakter ombord. 
H3 (rød):  Unngå alenearbeid om mulig. 

Leider må rettes så snart som mulig.  
Montere ekstra leider så en er sikret når den ene går i stykker.  
Vurdere alternativ plassering av leider på båt.  
Felle inn leidere i skuteside slik at disse ikke ligger så utsatt til for skade. 
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3.3 Håndtering av anker, fortøyninger og andre løfteoperasjoner 

3.3.1 Grovanalyser, håndtering av anker, fortøyninger og andre løfteoperasjoner 
Tabell 3-3 viser grovanalyse av "Håndtering av anker/ fortøyninger/ løfteoperasjoner".  
Hendelsene er deretter plottet i en risikomatrise vist i figur 3-3. 
 
 
Tabell 3-3. Grovanalyse: Håndtering av anker, fortøyninger og andre løfteoperasjoner. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                 Utført av: Utført dato: 2003-09-12
Arbeidsplass: Merd-anlegg Arbeidsoperasjon: Håndtering av anker/fortøyninger/ løfteoperasjoner

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Kommentarer, forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Tunge løft over dekk på 

arbeidsbåt kan løsne og 
falle ned på arbeider. F.eks 
fôrsekker, lodd osv

Dårlig vær, vått 
tauverk/kjetting håndtert 
av uerfarne

Fallende last kan 
ramme personell på 
dekk. I verste fall 
dødsrisiko

2 4 Erfaring/rutine/holdninger/benytte 
godkjent verneutstyr/ løfteutstyr/ nytt 
design av utstyr. Hjelm, vernebriller, 
vernesko, vernehansker. 

2 Uhell under utsett av lodd/ 
anker. Kjetting/ knute el 
som holder lodd/ anker fast 
i kran løsner. Lodd/ kjetting 
med tilhørende tauverk 
reiser ut i sjøen

For dårlig knute, 
stivt/isete tau i kaldt 
vann. Sjakkel for dårlig 
festet

Fare for både fallende 
last, samt å bli dratt 
med ned i sjøen. 

2 4 Erfaring/rutine/holdninger/benytte 
godkjent verneutstyr/ løfteutstyr/ nytt 
design av utstyr. Hjelm, vernebriller, 
vernesko, vernehansker. 

3 Uhell under inspeksjon av 
fortøyning ved hjelp av 
dregg/ tau og kran evt 
nokk. Det benyttes her 
store drakrefter for å få 
fortøyningen, som ofte 
ligger i spenn,  over 
vannflaten. Fare for at 
dregg løsner pga urolig sjø, 
strøm, vind o.l. Det kan her 
oppstå rikosjett.

Dregg får ikke sikkert 
nok tak i forankrings-tau, 
og mister av og til feste 
om båt/ krefter går i feil 
retning. Dreggen kan 
komme med stor kraft 
mot operatør

Fare for å få dregg på 
seg med stor kraft. 
Fare for alvorlige 
personskader/ 
dødsrisiko

2 4 Erfaring/rutine/holdninger/benytte 
godkjent verneutstyr/ løfteutstyr/ nytt 
design av utstyr. Besetningen ved 
annen lokalitet har konstruert en egen 
type løftekrok som bedre fester seg til 
bardun som skal løftes. Hjelm, 
vernebriller, vernesko vernehansker. 

4 Få hand i klem i nokk 
under løfteoperasjoner, evt 
dra inn tauverk og lignende 
og dermed skape farlige 
situasjoner.

Hendler til nokk er 
plassert 1.5 meter under 
nokkhjul. Om fingrene 
kommer inn i nokken 
under arbeid rekker en 
ikke bort til styrespak. 
Det er ikke innebygd 
nødstopp på nokk (33 
foter).

Klemskader, knuse/ 
brekke hånd

2 3 Gjøre det mulig å kontrollere nokk/ 
stoppe nokk fra flere posisjoner. Så 
lenge det er betjening av nokk som 
beskrevet, bør det  installeres 
nødstopp nært nokkhjul. Jfr. 
nødstoppsystem i skiheisanlegg. 
Hjelm, vernebriller, vernesko 
vernehansker.  

 
 
 
 
Risikomatrise: Håndtering av anker/fortøyninger/løfteoperasjoner

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3
H4 H1, H2 H3 

2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-3. Risikomatrise: Håndtering av anker, fortøyninger og andre løfteoperasjoner. 
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3.3.2 Prioriterte tiltak, håndtering av anker, fortøyninger og andre løfteoperasjoner 
3 av hendelsene er i rødt område og 1 hendelse er i gult. Følgende forslag foreligger: 
 
H1 (rød):  Erfaring/respekt/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/løfteutstyr/ nytt design  
H2 (rød):  Erfaring/respekt/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/løfteutstyr/ nytt design  
H3 (rød): Erfaring/respekt/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/løfteutstyr/ nytt design 
H4 (gul): Installere nødstopp. Gjøre det lettere å stoppe nokk-hjul i nødstilfeller. Gjøre det  

sikrere å styre nokk samtidig som en har god visuell kontroll med hva som skjer  
utenfor skuteside/ med det som skal løftes. 

 
 

3.4 Fôrflåte 
Det kan stilles spørsmål om stabilitet/ om flåten er riktig trimmet når den blir skjev etter full- 
lasting. Dette kan indikere en viss fare for havari under ekstreme værforhold. 
 
Det er ikke innlagt lensepumper under dekk (bilde 8) i tilfelle flåten tar inn vann. Det samme 
gjelder alarmer som varsler om høy vannstand. Driftsleder undrer seg på om det eksisterer lover 
og forskrifter som krever nettopp slikt utstyr, samt at det er merkelig at flåter av slik type blir 
godkjent uten lensepumper, alarmer og skott som i praksis ikke er vanntette (bilde 9 og 10). 
 

 
Bilde 8. Det er ikke montert alarm for høy vannstand eller lensepumper i flåten. 
Rørgjennomføringer over vanntett dør er ikke sikret mot vanngjennomtrengning. 
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Bilde 9. Rørgjennomføringer ved bunn mellom skott er blindsveiset eller tettet med skum. 
 

 
Bilde 10. Fôrrør ut av flåte. 
 
Det er 4 leidere på flåten (2 på hver langside, midtskips). Dette betraktes som tilfredsstillende, 
men også nødvendig siden det kan være vanskelig å klatre opp på traktordekk hengende langs 
sidene på fôrflåten (bilde 11). Ved mottak av fôr kan det pga. kommunikasjonssvikt mellom 
mannskap på fôrbåt og fôrflåte skje ulykker i forbindelse med heising, lossing og håndtering av 
kran, samt vinsjesystem. 
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Bilde 11. Det er mulig å komme seg opp fra sjø via leider og traktordekk. 
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3.4.1 Grovanalyse, fôrflåte 
Tabell 3-4 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser under opphold på 
flåte. Hendelsene er deretter plottet i en risikomatrise vist i figur 3-4. 
 
Tabell 3-4. Grovanalyse av fôrflåte. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Flåte Arbeidsoperasjon: Arbeid på forflåte, mottak av for fra fôrbåt 

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Person kommer i klem, eller 

treffes av fôrsekk under løfting 
fra skip.

Dårlig vær med vind 
og sjø

Klemskader og slag mot 
kroppen, kan falle ned fra 
toppdekk. Evt falle ned i sjø 
med slagskader etter treff 
med dekk på tur ut i sjø. Fare 
for drukning

2 4 Holdning til sikkerhet: 
Kommunikasjon mellom 
kranfører og person på dekk 
under løfteoperasjon. 
Opprettholde fri sikt til enhver tid 
for kranfører.

2 Dårlig kommunikasjon mellom 
kranfører på fôrbåt og 
mottaker ved heising av 
sekker

Tidspress Klemming og skade på 
arm/fingre ved håndtering av 
stropper

2 3 Holdning til sikkerhet: 
Kommunikasjon mellom 
kranfører og person på dekk 
under løfteoperasjon, f. eks å 
vise signal.

3 Hele flåten krenger, særlig 
ved fulle forsiloer

Mistanke om at 
siloene er montert 
noe skjevt

Kan i worst-case scenarioer 
gjøre det lettere for flåten å få 
kritisk slagside

2 3 Flåte blir tilbakelevert. Kan være 
aktuelt å montere ny ballast.

4 Snubler og faller under 
forflytning på nedre dekk

Rørstuss for 
potensielt uttak av 
fôrslanger stikker 
opp fra dekk. Det er 
på noen steder rundt 
flåten ikke rekkverk

Kan snuble i rørstusser o.l. 
Kan falle i sjøen mellom feste 
for fortøyning og rekkverk

2 2 Merking av snublekant og 
åpning i rekkverk. Vurdere 
avtagbar skjerming av åpning/ 
grind. Holde orden og fjerne 
unødvendig tauverk

5 Mangler lensesystem i flåte Ikke krav, eller 
vurdert tilstrekkelig 
kost/nytte effekt

Ikke beredskap mot 
vanninntregning. Flåte kan 
synke i ekstremtilfellet

1 4 Designkrav: Fôrflåte bør 
forsynes med lensepumper og 
vannstandsalarm under dekk. 
Bunnen i flåten er dekket med 
betong, og gulvet er helt flatt. 
Det bør i hvert skott være sump 
i betongen for enklere å pumpe 
ut vann før det gjør skade

6 Ikke vannsikre skott i flåten Ikke vurdert 
tilstrekkelig 
kost/nytte effekt

Flåten kan lettere synke etter 
vanninntrenging  

1 4 Det er allerede "vanntette skott" 
i flåten. Rørgjennomføringene 
for el-system mellom skottene er 
midlertid ikke tettet. Disse bør 
tettes for at skottene skal bli 
sikre.

7 Ikke foretatt beregninger av 
stabilitet og fortøyning av 
flåten.

Egenskaper til flåte-
fortøyning og 
stabilitet ikke 
verifisert ved 
modellforsøk/ 
simulering.

Flåten kan synke etter 
vanninntrenging eller under 
ekstreme værforhold.

1 4 Utføre nye 
stabilitetsberegninger. Verifisere 
om ising på dekk, ulik oppfyllling 
av fôr, fortøyninger osv kan 
påvirke stabilitet

8 Vanskelig å ta seg opp på 
flåten "i mann- over- bord" 
tilfeller der en ligger utkjørt og 
tung i sjøen og ikke når frem 
til leider.

Sterk strøm, bølger, 
en ligger tung i 
sjøen. Er for sliten til 
å svømme effektivt. 
Vanskelig å klatre 
opp på traktordekk

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Vurdere om flere redningsbøyer 
og leider er ønskelig ved flåte
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Risikomatrise:

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4
H2

3
H4 H3 H1

2
H5, H6, H7, H8, 

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)

Arbeid på fôrflåte, mottak av fôr fra fôrbåt

 
Figur 3-4. Risikomatrise, fôrflåte. 

 

3.4.2 Prioriterte tiltak fôrflåte 
To hendelser i gult område og fem hendelser i rødt område fremkommer i risikomatrisen som er 
relevante for fôrflåten. 
 
Følgende forslag til tiltak foreligger: 
H1(rød):  Vurdere andre måter å ta i mot fôr på enn mottak per sekk.  

Holdning til sikkerhet: Sikre kommunikasjon mellom kranfører og person på dekk 
under løfteoperasjon. Opprettholde fri sikt til enhver tid for kranfører. 

H5 (rød): Installere lensepumpe samt alarmer for høy vannstand i flåten. Bygge pumpesump 
i betongdekk i hvert skott, slik at det blir lettere å samle opp/ oppdage lekkasjer 
tidlig. Pumpe/ alarmsystem bør medfølge i fremtidige leveranser av fôrflåter.  

H6 (rød): Flåten bør sikres slik at skottene blir 100% vannsikre. 
H7 (rød): Det bør utføres stabilitetsberegninger på flåten så snart som mulig som tar hensyn 

til last, ising, fortøyningsprinsipper etc. Det kan være aktuelt å montere ny ballast. 
H8 (rød): Vurdere om flere leidere og livbøyer er nødvendig for å øke sikkerheten i fôrflåten. 
H2 (gul): Vurdere andre måter å motta fôr på enn pr sekk.  

Holdning til sikkerhet: Kommunikasjon mellom kranfører og person på dekk under 
løfteoperasjon, f. eks å vise tegn/vise signal tydelig/ markert. 

H3 (gul) Vurdere andre måter å motta fôr på enn pr sekk. Holdning til sikkerhet: 
Kommunikasjon mellom kranfører og person på dekk under løfteoperasjon, f. eks å 
vise tegn/vise signal tydelig/ markert. 
 

 
 

3.5 Merdanlegg 
Det ble ikke identifisert spesielle faremomenter med selve merdsystemet eller 
fortøyningssystemet. Eventuelle farer må heller gå på drift og operasjon under dårlige værforhold 
der det benyttes kun liten grad av sikringsutstyr (bilde 10, 11,12 og 13). Det er generelt stor risiko 
for å falle på sjøen under slikt arbeid, og om en først faller uti er faren for at liv går tapt absolutt 
tilstede. Det er risiko for å bli nedkjølt, samt at oppblåsbar liv-vest ikke virker som den skal, noe 
som raskt kan føre til at en går under vann, og da er tiden knapp før en må reddes. Om en først har 
falt i vannet er det også generell fare for at bølger og strøm driver en vekk fra merdsystem, 
fôrflåte eller arbeidsbåt, slik at det blir vanskeligere å få reddet seg i land. 
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Sist vinter var preget av mye ising av både oppdrettsanlegg og fôrflåte, noe som førte til mye 
arbeid ute på merdkanten for å fjerne is. Se bilder 12-14, tatt av bedriftens ansatte. 
 

 
Bilde 12. Inspeksjon av merder under vanskelige vær, bølge og is- forhold. 

 

 
Bilde 13. Is og bølger gjør merdene utrygge å bevege seg på. 
 
 

 
Bilde 14. Det er langt mellom merdene og vanskelig å holde oversikt om noen faller i sjøen. 
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Bilde 15. Slangesystem for transport av fôr fra flåte og ut til merder. 
 
 
 
 
 

3.5.1 Grovanalyse, merdanlegg 
Tabell 3-5 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser på oppdrettsanlegget. 
Hendelsene er deretter plottet i en risikomatrise vist i Figur 3-5. 
 
Tabell 3-5. Grovanalyse, merdanlegg. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Merd Arbeidsoperasjon: Merdanlegg

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Uhell/fall i sjøen ved 

inspeksjon av merd/ not/ 
fortøyning f.eks. under dårlig 
vær/ nedising o.l. Fôrstøv gjør 
merdrørene glatte.

Ikke gangbaner. 
Glatt merdrør.Sjø 
skvulper over 
plastring, is. 
Vanskelig å tilkalle 
hjelp fra annen 
røkter raskt nok

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

2 4 Sklisikkert fottøy. Sklisikker 
gangbane. Vurdere behov for 
sikkerhetsline. Varslingssystem 
om en faller i sjøen. Benytte 
vanntette mobiltelefoner. Unngå 
alenearbeid.

2 Sklir og faller ned inne i 
merdring fra plastring

Bøyer seg over for  
inspeksjon, fange 
dødfisk, etc.

Faller i merd, fare for lengre 
opphold i sjøen, bli våt og 
kald, drukning

1 4 Sklisikkert fottøy, Sklisikker 
gangbane, Vurdere behov for 
sikkerhetsline. Varslingssystem 
om en faller i sjøen. Benytte 
vanntette mobiltelefoner. Unngå 
alenearbeid.

3 Båt driver vekk fra merd/ 
synker, og en kommer seg 
ikke vekk til båt/flåte/land. 
Mobil tlf er kaputt pga 
operatør har havnet i vannet

Mangler 
kommunikasjons-
midler mot land/ flåte 
etc

Fare for lengre opphold på 
merd. Blir kald, tørst, sulten 
og sløv. Fare for å falle i 
sjøen. 

2 3 Nødpakke på merdring med 
varme klær, drikke etc ? 
Sklisikkert fottøy, Vurdere 
behov for leider, sikkerhetsline, 
etc. Unngå alenearbeid

4 Operatør har falt i vannet og 
trenger øyeblikkelig hjelp. 
Forslanger ligger i sjøen og 
sperrer direkte adkomst for 
båt til merd. Det tar 
forholdsvis lang tid før hjelp 
kommer

Flåten ligger på 
langs med anlegget. 
Mellom flåte og 
merder ligger 
fôrslanger og sperrer 
for båttransport

Må kjøre rundt hele anlegget 
i en nødsituasjon, operatør 
må vente lenge på hjelp

3 3 Ha rasktgående redningsbåt 
liggende parat ved anlegget til 
enhver tid for rask assistanse 
ved uhell.
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Risikomatrise: Merdanlegg

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4
H4

3
H3 H1, 

2
H2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-5 Risikomatrise, merdanlegg. 
 
 

3.5.2 Prioriterte tiltak, merdanlegg 
Følgende forslag til tiltak foreligger: 
 
H1 (rød):  Sklisikkert fottøy. Sklisikker gangbane. Vurdere bruk av sikkerhetsline, vanntett 

mobiltelefon, nødrakett eller annet varslingssystem om en faller i sjøen. Alltid 
arbeide 2 sammen. 

H2 (rød): Sklisikkert fottøy. Sklisikker gangbane. Vurdere behov for sikkerhetsline, evt 
leider for å komme seg opp not og over gelender når en ligger tung og kald i sjøen 
på innsiden av notvegg. Nødrakett. Varslingssystem om en faller i sjøen. Alltid 
arbeide 2 sammen. 

H4 (rød): Anskaffe rasktgående redningsfartøy som til enhver tid er klar for utrykning i  
nødsituasjoner 

H3 (gul): Nødpakke på merdring med nødraketter, nødlykt, nødtelefon, varme klær, drikke 
etc ?  Sklisikkert fottøy. Vurdere behov for sikkerhetsline, etc. 

 
 
 
 

4 Resultater 

4.1 Konklusjon 
Det har vært spesielt fokusert på stabilitetsproblemer tilknyttet fôrflåten ved dette anlegget. 
Røkterne på anlegget har erfaring fra havari med en tidligere forflåte. Dagens flåte har slagside 
under full last på 7 grader, og årsaken til dette var på tidspunktet SINTEF besøkte anlegget enda 
ikke brakt på det rene.  I tillegg er det knyttet risiko/usikkerhet til operasjon med mottak av fôr 
med kran på flåtens toppdekk. Kritisk faktor er kommunikasjon mellom kranfører og person på 
dekk under løfteoperasjon. 
 
Det har også vært diskusjoner og fokus på sikkerhet i forbindelse med alenearbeid ute i båt eller 
på lokalitet samt ved fortøyningsarbeid der kran og nokk benyttes. 
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4.2 Oppsummering av tiltak 
Nedenfor er oppsummert identifiserte muligheter for tiltak for de faremomentene som fremkom i 
vurderingene i kapittel 3. 
 

Tabell 4. Liste over prioriterte tiltak for lokalitet 4. 

Arbeidsplass Forslag til tiltak 
H2 (rød): Det skal være godkjent sikkerhetsutstyr for lettbåter som 
frakter folk ut til arbeidsbåt liggende på svai. Det er også her viktig å 
benytte redningsvest. 

Kai 

H1 (gul): Vurdere egen flytebrygge for enklere tilkomst til arbeidsbåter, 
og slik at en unngår bruk av leider.  
 
H2 (rød): Sklisikring på dekk. Vurdere ekstra sikring som f. eks gripeline 
eller tau langs ripa. Det må eksistere overlevelsesdrakter ombord. 

Arbeidsbåt, generell 
transport 

H3 (rød): Leider må rettes så snart som mulig. Muligens bør en bygge 
inn en ekstra leider, så en er bedre sikret når den ene går i 
stykker.Vurdere  alternativ plassering av leider på båt. Felle inn leidere i 
skuteside slik at disse ikke ligger så utsatt til for skade. 
H1 (rød): Erfaring/respekt/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/ 
løfteutstyr/ nytt design. 
H2 (rød): Erfaring/respekt/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/ 
løfteutstyr/ nytt design. 
H3 (rød): Erfaring/respekt/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/ 
løfteutstyr/ nytt design. 

Arbeidsbåt, 
håndtering av anker, 
fortøyninger og 
løfteoperasjoner 
 

H4 (gul): Installere nødstopp. Gjøre det lettere å stoppe nokk-hjul i 
nødstilfeller. Gjøre det sikrere å styre nokk samtidig som en har god 
kontroll med hva som skjer utenfor skuteside/ med det som skal løftes. 
H1 (rød): Holdning til sikkerhet: Sikre kommunikasjon mellom kranfører 
og person på dekk under løfteoperasjon. Opprettholde fri sikt til enhver 
tid for kranfører. 
H5 (rød): Installere lensepumpe samt alarmer for høy vannstand i 
flåten. Bygge pumpesump i betongdekk i hvert skott, slik at det blir  
lettere å samle opp lekkasjer? Pumpe/ alarmsystem bør medfølge i  
leveranser. 
H6 (rød): Flåten bør sikres, slik at skottene blir 100% vannsikre. 
H7 (rød):Det bør utføres stabilitetsberegninger på flåten så snart som 
mulig som tar hensyn til last, ising, fortøyningsprinsipper etc. Det kan 
være aktuelt å montere ny ballast. 
H8 (rød):Vurdere om flere leidere og livbøyer er nødvendig for å øke 
sikkerheten i fôrflåten. 

Fôrflåte 

H2 (gul):Holdning til sikkerhet: Kommunikasjon mellom kranfører og 
person på dekk under løfteoperasjon, f. eks å vise tegn/vise signal 
tydelig/ markert. 
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H1 (rød): Sklisikkert fottøy. Sklisikker gangbane. Vurdere behov for 
sikkerhetsline, vanntett mobiltelefon, nødrakett eller annet 
varslingssystem om en faller i sjøen. Alltid arbeide 2 sammen. 
H2 (rød): Sklisikkert fottøy. Sklisikker gangbane. Vurdere behov for 
sikkerhetsline, evt leider for å komme seg opp not og over gelender når 
en ligger tung og kald i sjøen på innsiden av notvegg. Nødrakett. 
Varslingssystem om en faller i sjøen. Alltid arbeide 2 sammen. 
H4 (rød) Anskaffe rasktgående redningsfartøy som til enhver tid er klar 
for utrykning i nødsituasjoner. 

Merdanlegg 

 

H3 (gul): Nødpakke på merdring med nødraketter, nødlykt, nødtelefon, 
varme klær, drikke etc ? Sklisikkert fottøy, Vurdere behov for 
sikkerhetsline, etc. 
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1 Systembeskrivelse 
 
Anlegget har 3 lokaliteter for fremfôring av torsk og kveite. Det benyttes brukte Polarcirkel 
plastmerder med omkrets 40- og 60 meter (bilde 1). Disse er forankret i rammefortøyning og 
inneholder tradisjonelle koniske nøter. Merdene har stort sett dobbel notvegg for å redusere 
konsekvensene ved skader fra oter, sel og sjøfugl. 
 

 
Bilde 1. Merdanlegg, lokalitet 5. Polarcirkel plastringer med lokale fôringsautomater. 
 
Hver merd er tilknyttet en fôrautomat, montert på utside av merdkrage (bilde 2). Hver automat har 
en kapasitet på ca 300-400 kg fôr. En fôrskrue transporterer fôret inn i merden. Det er mulig å 
bevege seg på flåten fôrautomaten står på, og dette gjøres ved påfylling av fôr. Det er ingen 
sikring mot å falle fra flåten og ned i sjøen, eventuelt falle på merdring.  
 



 3

 

 
Bilde 2. Fôrautomat. 
 
I røktingen benyttes det en 25 fots fôringsbåt, samt en ca 30 fots Solnesbåt, 87 modell (bilde 3). 
Begge båtene benyttes til transport, generell røkting, samt til inspeksjon, montering og 
vedlikehold av utstyr. 
 

 
Bilde 3. Solnesbåt, 30 fot. 
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2 Røkternes egne oppfatninger av arbeidsplassen i et HMS-perspektiv 
 

2.1 Innledning 
Dette kapitlet refererer hovedpunktene fra telefonintervju gjennomført 11.06.03, der røkter ble 
intervjuet. 
 
 

2.2 Intervju 
Det første du tenker på når jeg spør deg om sikkerhet på anlegget? 
• Å være 2 personer på jobb ute på lokalitet samtidig. 
 
Det første du tenker på når jeg spør deg om sikkerhet for menneske? 
• Bruk av redningsvest 
 
 
Fortell om de 3 arbeidsoperasjonene som du har mest respekt for: 
 
1) Få problemer med båt i uvær 
Ved motorstopp er det fare for å drive på land eller til havs (like utenfor lokaliteten). 
  
Konsekvensvurdering: Kan føre til forlis. Fare for at liv kan gå tapt. 
 
Hyppighet:   Ikke oppgitt. 
 
Mulige tiltak: Sjekke at det er nok diesel. Bra nok utstyr og rutiner for å kunne 

sjekke dette lettvint og nøyaktig. 
 
 
 
2) Fylling av fôr i automat 
Ved fylling må man klatre ut til fôrautomaten for å skjære hull i sekken (bilde 4). Under urolig sjø 
beveger båten seg og kan gi sekk, hengende fra kran, forholdsvis stor dreiekraft i forhold til 
fôrautomat.  
 
Konsekvensvurdering: Det er risiko for at arm kan komme i klem mellom automat  

og fôrsekk. Fare for arm i klem, klemskader og armbrudd. 
 
Hyppighet:   Ikke oppgitt. 
 
Mulige tiltak: Sentralisere påfylling av fôr.  

Montere en trakt under hver fôrsekk, der en kan dra i et snøre, og ut 
fra sekken faller en trakt som kan føre fôret ned i beholderen. Mulig 
det skulle vært rekkverk på topp av fôrbeholderen, slik at en lettere 
kan styre/fiksere fôrsekkene over automaten. 
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Bilde 4. En må bevege seg ut på automatflåte ved fylling av fôr. 
 
 
3) Sette ut anker 
Beskrevet situasjon er at anker skal settes ut (1000-1500 kg). Dette henger utenfor båtsiden og er 
klart for utsett. Farlig situasjon inntreffer når tau skal kuttes slik at ankeret kan få gå ned i sjøen.  
 
Konsekvensvurdering: Idet tauet kuttes går alt fryktelig fort. Kveilet tau går overbord i  

høyt tempo, og det er fare for å bli dratt ned i sjøen.  
 
Hyppighet:   Ikke oppgitt. 
 
Mulige tiltak:   Sterkt nok tau, slik at anker ikke faller ned under løft. Holde mest  

mulig av fortøyningstau utenfor skutesiden, og minst mulig på dekk 
under utsetting av anker. 
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3 Risikovurdering 

3.1 Innledning 
Dette kapitlet dokumenterer bedriftsbesøket gjennomført 21. mars 2003. I kapitlet inngår 
kommentarer fra besøket, samt grovanalyser som viser vurdert risiko.  
 
 

3.2 Kai 
Kai benyttes til personelltransport, samt frakt av lettere utstyr (bilde 5). 
 

 
Bilde 5. Kai. 
 
 

3.2.1 Grovanalyse, kai 
Tabell 3-1 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser ved kai. Hendelsene i 
er deretter plottet i en risikomatrise vist i Figur 3-1. 
 
 
Tabell 3-1 Grovanalyse, Personelltrafikk kai- båt 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Båt- Kai Arbeidsoperasjon: Personelltrafikk kai-båt

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Glir/mister feste og faller fra 

høy bryggekant/stige ned i båt
Leider kan bli glatt 
pga is, regn, vann 
osv. Noen ganger 
må en bringe med 
seg utstyr ned leider. 
Fare for å miste 
taket og falle, for 
dermed å treffe 
arbeidsbåt

Skader fra fall/slag 2 3 Vurdere egen flytebrygge

 
 
 
 



 7

 
Risikomatrise: Personelltrafikk kai/ båt

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3
H1

2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-1 Risikomatrise: kai, personelltrafikk, kai- båt. 
 
 

3.2.2 Prioriterte tiltak, kai 
En hendelse fremkommer i gult område for bevegelse til/fra båt og kai/anlegg.  
Risikoreduserende tiltak bør vurderes gjennomført. 
 
Følgende forslag foreligger: 
H1 (gul): Trygge leider, samt vurdere bruk av flytebrygge for sikrere adgang til/ fra arbeidsbåt 
 
 
 
 

3.3 Arbeidsbåt  
I forbindelse med arbeidsbåt (bilde 6 og 7) er følgende forhold verdt å se på mht sikkerhet for 
personell: 
 
• Opphold på båt  
• Overfart med båt 
• Utføring av oppgaver, frakt  
• Uheldig eller skadelig arbeidsmiljø 
• Hvordan er utstyrets egnethet i forhold til de oppgaver som skal utføres. 
• Arrangement. Arbeidsbåt har både nokk og fjernstyring av kran montert midtstilt, rett bak 

førerhytte. 
 
 
Vurdert sikkerhet på arbeidsbåt: 
• Hadde oppblåsbar redningsflåte på taket av båten. 
• Krengningsviser i båt svinger ikke lenger svinger fritt, mangel på vedlikehold?  
• Ingen sklisikring på toppen av rekka. 
• Det er åpent sidefelt i rekka på arbeidsbåt. 
• Det arbeides ofte alene ved gitte anlegg 
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Bilde 6. Åpent sidefelt i rekka på arbeidsbåt. 
 
 
 

 
Bilde 7. Arbeidsbåt. 
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3.3.1 Grovanalyse, generell transport med arbeidsbåt 
Tabell 3-2 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser under generell 
transport med arbeidsbåt. Hendelsene er deretter plottet i en risikomatrise vist i figur 3-2. 
 
Tabell 3-2. Grovanalyse, generell transport med arbeidsbåt. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Båt (katamaran) Arbeidsoperasjon: Generell transport med arbeidsbåt

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Støy fra motorrom ved 

opphold på dekk
Dårlig lydisolering Hørselskade 2 1 Lyddemping, hørselvern

2 Fall i sjøen fra åpent dekk 
under overfarten, eller ved 
alenearbeid

Lav rekke og stort 
åpent sidefelt

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Benytte demonterbart rekkverk 
på styrbord side under overfart.

3 Vanskelig å ta seg ombord 
igjen på egen hånd i en "mann 
over bord" situasjon, ref. 
alenearbeid

Leider har kun 2 
trinn og stikker ikke 
under vannflaten

Fare for lengre opphold i 
sjøen, bli våt og kald, 
drukning

1 4 Oppgradere leider slik at denne 
stikker tilstrekkelig langt ned 
under vannflaten. Montere på et 
stigebrett bak på båten, slik at 
det blir lettere å komme seg opp 
i båten.

4 Noe vanskelig å koble motor i 
fri (for lite dødgang mellom 
innkoblet og fri). 

Dette kan skape noe 
risiko ved tillegging til 
kai/ merd, og det kan 
være fare for at båt 
legger i vei på egen 
hånd, og en står 
igjen på f.eks. 
merden uten båt. 

Fare for lengre opphold på 
merdanlegg. Kan bli kald og 
sløv om ingen hjelp kommer.

2 2 Reparere girboks/ dødgang, slik 
at det er lettere å koble motor i 
fri. Ha redningsutstyr på seg når 
en arbeider alene i arbeidsbåt. 
Unngå alenearbeid. Vanntett 
mobiltelefon

5 Båtens motor har stoppet og 
fartøy driver ukontrollert til 
havs (like utenfor merdanlegg)

Motor fusker/ 
stopper, evt tom for 
diesel

Fare for å drive ukontrollert til 
havs, forlis, i verste fall 
drukning

1 4 Lage driftsjekk-manual på 
arbeidsbåt. Ha rapporterings- 
system der røkter melder fra når 
han er kommet inn til land etter 
endt oppdrag. Opprette alarm-
system om avvik. Benytte bra 
kommunikasjonsutstyr, 
nødutstyr etc.

 
 
 
 
Risikomatrise: Generell transport med arbeidsbåt

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3
H1 H4

2
H2, H3, 
H5

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-2 Risikomatrise, generell transport med arbeidsbåt. 
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Tabell 3-3. Grovanalyse, forankringsarbeid. 

Navn på Anlegg:       Utført av: Utført dato: 2003-09-12
Arbeidsplass: Arbeidsbåt Arbeidsoperasjon: Håndtering av anker/fortøyninger/ løfteoperasjoner

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Kommentarer, forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Tunge løft over dekk 

på arbeidsbåt kan 
løsne og falle ned på 
arbeider. F.eks 
fôrsekker, lodd osv

Dårlig vær, vått 
tauverk/kjetting 
håndtert av 
uerfarne, er 
uoppmerksom

Fallende last kan 
ramme personell på 
dekk. I verste fall 
dødsrisiko

2 4 Erfaring, rutine, holdninger. Benytte 
godkjent verneutstyr, løfteutstyr. 
Behov for nytt design av utstyr. Hjelm, 
vernebriller, vernesko, vernehansker. 

2 Uhell under utsett av 
lodd/anker. Kjetting, 
knute eller 
komponent som 
holder lodd/anker 
fast i kran løsner. 
Lodd med tilhørende 
tauverk og kjetting 
reiser ut i sjøen

For dårlig 
knute, 
stivt/isete tau i 
kaldt vann. 
Sjakkel for 
dårlig festet

Fare for både fallende 
last, samt å bli dratt 
med ned i sjøen. 

2 4 Erfaring, rutine, holdninger. Benytte 
godkjent verneutstyr, løfteutstyr. 
Behov for nytt design av utstyr. Hjelm, 
vernebriller, vernesko, vernehansker. 

3 Uhell under 
inspeksjon av 
fortøyning ved hjelp 
av dregg, tau og kran 
evt nokk. Det 
benyttes her store 
drakrefter for å få 
fortøyningen, som 
ofte ligger i spenn, 
over vannflaten. Fare 
for at dregg løsner 
pga urolig sjø, strøm, 
vind o.l. Det kan her 
oppstå rikosjett.

Dregg får ikke 
sikkert nok tak i 
forankrings-tau, 
og kan miste 
feste om 
krefter går i feil 
retning. 
Dreggen kan 
komme med 
stor kraft mot 
operatør.

Fare for å få dregg på 
seg med stor kraft. 
Fare for alvorlige 
personskader, mulig 
dødsrisiko

2 4 Erfaring, rutine, holdninger. Benytte 
godkjent verneutstyr, løfteutstyr. 
Behov for nytt design av utstyr. Hjelm, 
vernebriller, vernesko, vernehansker. 

 
 
 
 
Risikomatrise: Forankringsarbeid
Hyppighe

t
1 2 3 4

4

3
H1, H2 H3

2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-3.  Risikomatrise forankringsarbeid. 
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3.3.2 Prioriterte tiltak, arbeidsbåt 
Seks hendelser fremkommer i rødt område for arbeidsbåten. Risikoreduserende tiltak bør 
gjennomføres for disse. 
 
Generell transport med arbeidsbåt 
Følgende forslag foreligger: 
H2 (rød):   Benytte demonterbart rekkverk på styrbord side under overfarten. 
H3 (rød):   Oppgradere leider slik at denne stikker tilstrekkelig langt ned under vannflaten. Evt  

         montere inn stigebrett ved leider. 
H5 (rød):  Utarbeide driftsmanual med sjekklister for oljepeiling, service, dieselfylling etc.  

Utarbeide rapporteringssystem der røkter må "sjekke seg både ut og inn" når han  
er ute på anlegg med arbeidsbåt alene. Lage alarmsystem med automatisk  
utrykning om melding fra røkter uteblir. 
 
 

Forankringsarbeid, arbeidsbåt 
Følgende forslag foreligger: 
H1 (rød):  Erfaring/rutine/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/løfteutstyr/nytt design  
H2 (rød):  Erfaring/rutine/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/løfteutstyr/nytt design  
H3 (rød): Erfaring/rutine/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/løfteutstyr/nytt design 

 
 
 

3.4 Merdanlegg 
I forbindelse med merdanleggene (bilde 8) er følgende forhold verdt å se på mht sikkerhet for 
personell: 
• Faremoment ved oppfylling av fôr.  
• Røkter ønsket leidere, mellom gelender og flytekrage på merdene. Dette for at det skal bli 

lettere å komme seg opp på merdring, om en har havnet i sjøen og er kald og tung.  
• Røkter jobber alene, behov for rapporteringssystem? 
• Merdrør er glatte. Har ingen sklisikring, unntatt ved gelenderfeste. 
 

 
Bilde 8. Merdanlegg. 
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Bilde 9. Inspeksjon av fôring. 
 
 

3.4.1 Grovanalyse, merdanlegg 
Tabell 3-4 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser tilknyttet 
merdanlegget. Hendelsene er deretter plottet i en risikomatrise vist i Figur 3-4. 
 
 
Tabell 3-4. Grovanalyse merdanlegg. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:                     Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Merd Arbeidsoperasjon: Røkting fra merd

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Sklir og faller i sjøen fra 

plastring ved røkting/ 
inspeksjon av not/ fortøyning 
fra merdrør

Ikke gangbaner, sjø 
skvulper over 
plastring, ising. Det 
benyttes ikke 
sikkerhetsline når en 
beveger seg på 
merdkant

Fare for lengre opphold i 
sjøen om man arbeider 
alene, evt ikke blir oppdaget. 
Bli våt og kald, drukning

2 4 Sklisikkert fottøy. Hjelpemidler for 
å komme seg opp? Montering av 
leidere til hver merdring, slik at det 
er lettere å klatre opp på merd. 
Benytte sikkerhetsline. Arbeide 2 
sammen om mulig. Vanntett 
mobiltelefon.

2 Sklir og faller inn i merd fra 
plastring

Bøyer seg over for  
inspeksjon, fange 
dødfisk, etc.

Faller i merd, fare for lengre 
opphold i sjøen, bli våt og 
kald, drukning

2 4 Sklisikkert fottøy. Hjelpemidler for 
å komme seg opp? Montering av 
leidere til hver merdring, slik at det 
er lettere å klatre opp på merd. 
Benytte sikkerhetsline. Arbeide 2 
sammen om mulig. Vanntett 
mobiltelefon

3 Båt driver bort fra merd Dårlig/ustabil 
fortøyning til merd, 
sterk strøm i sjøen. 
Får ikke båt skikkelig 
i fri, og det er risiko 
for at giret slår inn, 
og båten sliter seg

Må bli værende på merd i 
påvente av hjelp. Blir våt, kan 
fryse

2 3 Alltid fortøye dobbelt. Ha 
sikkerhetsboks på hver merd med 
nødutstyr, nødraketter, drikke, 
nødtelefon etc.
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Risikomatrise: Røkting av merdanlegg

Konsekvens
Hyppighet 1 2 3 4

4

3
H3 H1, H2

2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-4 Risikomatrise, merdanlegg. 

 

3.4.2 Prioriterte tiltak, merdanlegg 
To hendelser fremkommer i rødt område og en i gult område. Følgende forslag foreligger: 
 
H1 (rød):  Benytte sklisikkert fottøy. Vurdere behov for leider. Benytte sikkerhetsline når det  

ferdes ute på merd. Vanntett mobiltelefon. Arbeide 2 sammen om mulig. 
H2 (rød): Benytte sklisikkert fottøy. Vurdere behov for innvendig leider fra gelender og ned i  

not, benytte sikkerhetsline når det ferdes ute på merd. Vanntett mobiltelefon.  
Arbeide 2 sammen om mulig. Utstyre med kniv for å skjære seg ut, evt. andre 
hjelpemidler for å komme seg i sikkerhet. 

H3 (gul): Sikre båt godt når det legges til ved merd. Ha sikkerhetsboks på hver merd med 
nødutstyr, drikke etc? 

 
 

3.5 Fôringssystem  
Fôr leveres fra produsent til fôrlager ved kai med bil. Fôrsekkene blir deretter heist ombord ved 
hjelp av kran, og ført ut til anlegg med arbeidsbåter. Fra arbeidsbåten blir fôrsekken heist over 
fôrautomaten og tømt (bilde 10). Det må i hvert enkelt tilfelle skjæres hull i bunn av fôrsekk (à 
500 kg) mens den henger over fôrautomat for å tømmes. Når det er dårlig vær må en mann i 
tillegg holde/ støtte sekken over fôrautomaten, slik at fôr ikke havner utenfor åpningen av 
automaten. 
 

 
Bilde 10. Fôrautomat tilknyttet hver enkelt merd. 
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3.5.1 Grovanalyse, fôringssystem 
Tabell 3-4 viser grovanalyse av ulike risikoforhold eller uønskede hendelser tilknyttet 
merdanlegget. Hendelsene er deretter plottet i en risikomatrise vist i Figur 3-5. 
 
 
Tabell 3-5. Grovanalyse fôringssystem. 

SKJEMA FOR GROVANALYSE 
Navn på Anlegg:         Utført av: Utført dato: 2003-03-25
Arbeidsplass: Fôrautomat Arbeidsoperasjon: Påfylling av fôr

Nr. Uønsket hendelse: Årsaker: Konsekvens: Risikovurdering av hendelsen: Forslag til tiltak:
(hvordan) (hvorfor) (type skade/tap) Hyppighet Konsekvens

(1-4) (1-4)
1 Uhell, kommer i klem 

ved håndtering av 
fôrsekk over automat.

Urolig sjø, kran går 
uoptimalt, vind etc

Slag, klemming, 
armbrudd

2 3 Ta hensyn til værforhold. 
Sikre god kommunikasjon 
mellom kranfører og røkter 
ved automaten. Det bør 
være en "sekketrakt" mellom 
sekk og fôrautomat. Dette 
kan øke avstanden mellom 
sekk og automat, og det vil 
være enklere å unngå 
fôrspill

2 Faller i sjøen fra 
stigtrinn opp til 
fôrautomat, evt fra 
fôrautomat 

Sklir pga ising, glatt 
underlag

Fare for lengre 
opphold i sjøen, bli 
våt og kald, drukning

1 4 Sklisikkert fottøy, sklisikker 
plattform på fôrautomat. 
Montere sikkerhetslenke på 
automat, evt benytte 
sikkerhetsline under fysisk 
arbeid på fôrautomat  

 
 
 
Risikomatrise: Påfylling av fôr

Konsekvens
Hyppighe

t
1 2 3 4

4

3

2 H1
H2

1

Stor risiko (uakseptabelt)
Middels risiko (vurdere tiltak)
Liten risiko (ingen tiltak nødvendig)  

Figur 3-5. Risikomatrise, fôringssystem.  
 
 

3.5.2 Prioriterte tiltak, fôringssystem 
En hendelse fremkommer i rødt område, og en i gult. Følgende forbedringsforslag foreligger: 
 
H2 (rød): God kommunikasjon mellom kranfører og den som tar imot fôrsekk. Overføre fôr 

fra sekk til automat vha "sekketrakt". Utvikle sikre rutiner for denne operasjonen. 
Sklisikkert fottøy, hjelm. Arbeidshansker. 

H1 (gul): Bruke sklisikkert fottøy, hjelm, redningsvest og arbeidshansker. 
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4 Resultater 

4.1 Konklusjon 
Lokalitet 5 har fokus på HMS i sin drift. Det er allikevel foreslått en del risikoreduserende tiltak ut 
fra generell risikovurdering av arbeidsoperasjonene og utstyret. Det er ingen sikring mot å falle i 
sjøen fra fôrautomat under f.eks. mottak av fôr. Det er derfor særs viktig å benytte godt sklisikkert 
fottøy, redningsvest og hjelm under slikt arbeid. Det ble antydet at leider på arbeidsbåt burde ha 
flere trinn/ stikke ned i sjøen. 
 
Etter besøk og telefonintervju våren 2003 har bedriften redusert mengden alenearbeid, det er gått 
til innkjøp av fôrflåte for enklere fôrhåndtering, og man er igang med planlegging av nytt 
kaianlegg der det kan benyttes flytebrygge. De lokale fôrautomatene skal imidlertid fortsatt 
brukes når ny generasjon settefisk skal settes ut, og den innkjøpte fôrflåten byr på nye utfordringer 
innen HMS.  
 
Det er foreslått personlig sikkerhetsutstyr som "vanntette" telefoner, at nødraketter er lett 
tilgjengelige, og at det etableres et meldesystem når det arbeides alene, eller når været er dårlig. 
Om melding uteblir iverksettes tiltak. 
 
 

4.2 Oppsummering av tiltak 
Nedenfor er oppsummert identifiserte muligheter for tiltak for de faremomentene som fremkom i 
vurderingene utført i kapittel 3. 
 
 
Arbeidsplass Forslag til tiltak 
Kai H1 (gul): Vurdere bruk av flytebrygge for sikrere adgang til arbeidsbåt 

 
H2 (rød): Benytte demonterbart rekkverk på styrbord side  
H3 (rød): Oppgradere leider slik at denne stikker tilstrekkelig langt ned 
under vannflaten. Evt montere inn stigebrett ved leider. 

Arbeidsbåt 
 
Generell transport 

H5 (rød): Utarbeide driftsmanual med sjekklister for oljepeiling, service, 
dieselfylling etc. Utarbeide rapporteringssystem der røkter må "sjekke seg 
både ut og inn" når han/ hun er ute på anlegg med arbeidsbåt alene. Lage 
alarmsystem om melding fra røkter uteblir. 
 

Arbeidsbåt 
 
 

H1 (rød): Erfaring/rutine/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/ 
løfteutstyr/nytt design 

Forankringsarbeid H1 (rød): Erfaring/rutine/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/ 
løfteutstyr/nytt design 

 H1 (rød): Erfaring/rutine/holdninger/benytte godkjent verneutstyr/ 
løfteutstyr/nytt design 
 



 16

 
 

H1 (rød): Benytte sklisikkert fottøy. Vurdere behov for leider. Benytte 
sikkerhetsline når det ferdes ute på merd. Vanntett mobiltelefon. Arbeide 2 
sammen om mulig. 
H2 (rød): Benytte sklisikkert fottøy. Vurdere behov for innvendig leider fra 
gelender og ned i not. Benytte sikkerhetsline når det ferdes ute på merd. 
Vanntett mobiltelefon. Arbeide 2 sammen om mulig. Utstyre med kniv for å 
skjære seg ut, evt. andre hjelpemidler for å komme seg i sikkerhet.. 

Merdanlegg 

H3 (gul):Sikre båt godt når det legges til ved merd. Ha sikkerhetsboks på 
hver merd med nødutstyr, drikke etc.? 
 
H2 (rød):God kommunikasjon mellom kranfører og den som tar imot 
fôrsekk. Overføre fôr fra sekk til automat med "poseoverføring". Utvikle 
sikre rutiner for denne operasjonen. Sklisikkert fottøy, hjelm og 
redningsvest. 

Fôringssystem 

H1 (gul):Sikre arbeid ved bruk av sklisikkert fottøy, hjelm og redningsvest. 
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Sikker-jobb analyse 1 – Fylling av fôrautomat fra 
båt 



Sikker-jobb analyse - registreringsskjema

Analysert operasjon Avgrensing
Utført sted Utført av
Dato

1) Beskriv punktvis arbeidsgang normalsituasjon, inkl. forberedelse og avslutning
Deloperasjon beskrivelse Faremomenter Tiltak for kontroll/reduksjon av faremoment Ulykkespotensiale Ulykkeserfaring Regelverk

Dødsulykke har
tidligere inntruffet Nordisk båtstandard
"Alle" har falt i
sjøen en gang.

Arbeidstilsynets forskrift om
maskiner

Arbeidstilsynets forskrift om bruk av
personlig verneutstyr

Misforstå 
kommunikasjon

Arbeidstilsynets forskrift om støy på
arbeidsplassen, forskrift om

maskiner

Avrevne fingre

Flere fingerskader
registrert ifm

fôrbåt

Slag, bruddskader
Arbeidstilsynets forskrift om

maskiner

Mange 
innrapporterte 
klemskader

Ryddig dekk.

Leidere. Redningsutstyr. Produktutvikling 

automatflåte
Falle i sjøen. Klemfare?

Egnet leiderFalle i sjøen

Ta på seg hjelm

Fortøye i anlegg Falle i sjøen. 

Gå videre til neste automat/land

Fylling av fôrautomat ved lokalitet. 
Mats Augdal Heide / Øyvind Prestvik

Fylling av fôrautomat fra båt

161003

Løsning for sikker fortøyning ? Fortøye båt i to 
punkter.
Leidere. Redningsutstyr. Produktutvikling 
automatflåte

Falle i sjøen. Alenearbeid: båt driver av

Falle i sjøen. Automat beveger seg i bølger

Putte tom sekk i beholder

Lukke skyvelokk til automat

Gå om bord i båt

Løsne fortøyning 

Løfte fôrsekk opp, utover ripa og over automat

Slippe fôrsekk ned på knivkryss

Løfte opp tom fôrsekk og om bord i båt

Ta tom fôrsekk av løfteøye

Støy fra hydraulikk

Ikke få vekk fingrene før sekk løftes

Aktivisere kran

Hekte løftekrok på storsekk

"Holder" for sekkene oppå automat. Rutine på 

at røkter holder avstand

Manglende oversikt over operasjonen. Svikt i 
kran, slag fra sekk. Treffe medarbeider. 
Relativ bevegelse mellom båt og automat.
Ved manglende kontroll på last kan 
komponenter bli slått av automat og treffe 
røkter
Manglende kontroll på fôrsekk i sterk vind. 
Slag fra denne.

Støyreduksjon

Rutine

Blåse fôret om bord i automat

Egnede gangbaner for arbeider.Falle i sjøen. Dårlige gangbaner på plastringFlytte seg unna løfteområde for kran

Sikret last - sklilsikring, sekker plassert i binge 
e.l. 

Forskyvning av sekker - klemfare / få sekker 
over seg

Gå om bord på fôrautomat-flåte

Åpne skyvelokk på automat

Mulighet for kommunikasjon med land. 

Kjøre til lokalitet
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Sikker-jobb analyse 2 – Operasjon av ensilasjetank 



Sikker-jobb analyse - registreringsskjema

Analysert operasjon Avgrensing
Utført sted Utført av
Dato

1) Beskriv punktvis arbeidsgang normalsituasjon, inkl. forberedelse og avslutning
Deloperasjon beskrivelse Faremomenter Tiltak for kontroll/reduksjon av faremoment Ulykkespotensiale Ulykkeserfaring Regelverk

Hjertestans

Andre elektriske
applikasjoner har gitt
støt på anlegg

Forskrift om bruk av
arbeidsutstyr, isolering av
el. installasjoner

Forskrift om bruk av
personlig verneutstyr
Forskrift om
arbeidsplasser og

arbeidslokaler

Etseskader
Mange etseskader
registrert i statistikk Kjemikalieforskriften

NS-EN 292:
Maskinsikkerhet

Mange etseskader
registrert i statistikk

2) Punktvis arbeidsgang under tømming og preparering av syretank
Deloperasjon beskrivelse Faremomenter Tiltak for kontroll/reduksjon av faremoment Ulykkespotensiale Ulykkeserfaring Regelverk

Forskrift om bruk av
personlig verneutstyr

Kjemikalieforskriften

Fra fisk er tatt ut av dødfiskhåv til kverning er 
fullført
Mats Heide / Øyvind Prestvik

Kverning av dødfisk

161003

Rutine på vask etter hver gang operasjonen 
gjennomføres

Lukket løsning for påmontering av slange. 
Dette eksisterer i dag, men er ikke 
standardisert.

Slag/ gris

Lukket løsning for påmontering av slange.

Sprut fra full tank

Slange faller ut av ensilasjetank.

Mye gris av ensilasje

Slag fra bom. Båt i relativ bevegelse

Gjenværende syre fra tidligere på utstyr

Generell oppmerksomhet på ergonomi: 

arbeidsstilling og belastning på rygg og armer

Slange løftes opp av tank

Ta på seg verneutstyr: hansker og skjerm

Ta av lokket på ensilasjetank

Slange senkes ned i tank

Ensilasje suges opp

Ta av seg verneutstyr

Flytte tom bøtte vekk/kjøre vekk truck

Ensilasjebåt fortøyer ved anlegg

Kran med bom løfter slange over ensilasjetank

Elektrisk støt

Gjenværende syre fra tidligere på utstyr

Frakte fisk til kvern. I håndholdt plastbøtte 
eller trau maskinelt med truck

Ta på seg verneutstyr: hansker og skjerm

Ta av lokket på kverntank, montert på 
flåtedekk

Løfte opp bøtte / trau

Tømme bøtte nedi ensilasjetank

Stenge lokket på ensilasjetank

Starte kvern

Generell oppmerksomhet på ergonomi: 

arbeidsstilling og belastning på rygg og armer
Generell oppmerksomhet på ergonomi: 

arbeidsstilling og belastning på rygg og armer

Sprut fra syre i tank

Generell oppmerksomhet på ergonomi: 

arbeidsstilling og belastning på rygg og armer

Dobbeltisolerte elektriske komponenter

Rutine på vask etter hver gang operasjonen 
gjennomføres

Automatisert løfteløsning. Løfting med truck. 

Ensilasjetank senket ned i flåtedekk

Sluse i tank som forhindrer syresprut

Strekke skjøteledning til kvern
Bruke godt sikret utstyr. Visuell sjekk av utstyr. 
Bytte ut slitte komponenter

Evt. utvikle hensiktsmessig bøtte for manuell 
håndtering
Rutine på vask av verneutstyr etter hver gang 
operasjonen gjennomføres

Elektrisk støt

Gjenværende syre fra tidligere på utstyr



Forskrift om
sikkerhetsskilting og
signalgiving på

arbeidsplassen

Rutine på vask etter hver gang operasjonen 
gjennomføres

Rutine på grundig gjennomspyling av pumpe 
med vann.

Anordning som sikrer slangen

Syre som drypper

Gjenværende syre fra tidligere på utstyr

Tilstrekkelig sikring av farlige kjemikalier?

Komme i kontakt med syre? Gjenværende 
syre på pumpe fra tidligere? 
Kan det renne syre ukontrolert gjennom 

slange?
Slange faller ut av ensilasjetank - omgivelser 
dusjes i syre. Sprut ut av tank? 

Slange fra syrepumpe føres ned i 

ensilasjetank

30 l syre pumpes over i tank

Slange tas ut

Verneutstyr tas av

Ensilasjebåt kaster fortøyning og drar

Kjemikaliecontainer låses opp

Syrepumpe monteres på maursyrekanne

Sikring av farlige kjemikalier

Belastning på rygg og armer ? Kan lokk blåse 
bort ?

Kjemikaliecontainer låses 

Lokk på ensilasjetank settes på

Sjekk lås
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Sikker-jobb analyse 3 – Utsett av et sidevarp i 
fortøyning 



Sikker-jobb analyse - registreringsskjema

Analysert operasjon Loddutsett av et sidevarp Avgrensing
Utført sted Utført av Mats Augdal Heide / Øyvind Prestvik
Dato 161003

1) Beskriv punktvis arbeidsgang normalsituasjon, inkl. forberedelse og avslutning
Deloperasjon beskrivelse Faremomenter Tiltak for kontroll/reduksjon av faremoment Ulykkespotensiale Ulykkeserfaring Regelverk

Mindre skader

I verste fall få
komponenter over seg.

Mange slagskader
registrert i statistikk

Forskrift om bruk av
personlig verneutstyr

Forskyvning av last har
forårsaket 1 dødsul.

Stabilitetspapirer 
fartøy ?

Kan bli dratt med ned.
Nestenulykker har

forekommet

Komme i kontakt med tau - bli dratt med ned Kan bli dratt med ned
Nestenulykker har

forekommet

Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Dødsulykke har
forekommet i liknende

tilfelle

1) Sette fast oppstrammet fortøyning Komponenter i spenn kan glippe. Rikosjetter.

Stor fare forbundet med tauverk som farer ut av båt. Prosedyre: forberede tauverket og 

arbeidere godt før lodd slippes
Tau, kjetting og sjakler ligger i en binge. Orden 
og ryddighet på dekk

Forenklet fortøyningsløsning

Alternativ løftekrok. Holde avstandRikosjett dersom grepet slipper/svikt i 
krankomponent

Annen strammeanordning ? Utstyr som måler 

påkjent forspenning.

RORO-løsning. Bruk av verneutstyr (hjelm). 

Lodd påsettes på egnet arrangement i hekk.

Last ligger i en binge / sklisikre binge

Spesial-løsning som henger lodd sikkert fra 

hekk / side. Opplæring i kranbruk

Skjære seg på kniv. Mulighet for mindre 
klemskader fra komponenter i bevegelse
Klemfare/slag fra komponenter. 
Krankomponent som svikter. Få komponenter 
over seg

Forskyvning av last / slagside

Svikt i ripa, få lodd over seg, krankomponent 
som svikter, Overskride båtens stabilitet. Fare 
for at tamp ryker slik at fortøyning reiser ut for 
tidlig. Kan bli dratt med ned

(Falle i sjøen)

Tau som ryker. Komponent som glipper

Overfart til utsett-sted

Løfte lodd med tamp og henge det utenfor 

ripe
Tauende festet i lodd gjøres fast i nokk, kran 
eller pullert

Herfra er en av tre metoder mulige:

Finne dybde der lodd skal settes ut, fra kart 
eller ekkolodd-data
Finne frem lodd, sjakkel, blåse, kjetting og tau 
fra kai

Sette sammen komponenter

Kran: Heise sammensatte komponenter om 

bord i båt

Metode 1) - tradisjonell metode. Rask å 
gjennomføre

1) Skjære av tamp, og la lodd fare til bunns

1) Dra ende av fortøyning til anlegg og fortøye 
tauende til anlegg eller hanefot
1) Gå ut til blåse og løfte denne opp til 
ripehøyde med løftekrok

1) Stramme opp fortøyning med nokk

1) Slippe ned blåse



Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Dødsulykke har
forekommet i liknende

tilfelle

Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Dødsulykke har
forekommet i liknende

tilfelle

2) Punktvis arbeidsgang under vedlikehold eller tilsyn

Deloperasjon beskrivelse Faremomenter Tiltak for kontroll/reduksjon av faremoment Ulykkespotensiale Ulykkeserfaring Regelverk

Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Evt rikosjett kan treffe
arbeider

Dødsulykke har
forekommet i liknende

tilfelle

Vedlikehold: stramming

Komponenter i spenn kan glippe. Rikosjetter.Sette fast oppstrammet fortøyning

Annen strammeanordning ?Stramme opp fortøyning med nokk

2) Sette fast oppstrammet fortøyning Komponenter i spenn kan glippe. Rikosjetter.

(Falle i sjøen)

Metode 2) - kontrollerer fall av lodd.

Tau som ryker - rikosjett

Prosedyre: Alle tau/kjettinglengder må være godt oppmålt på forhånd, og man må 

kjenne dybde. Mann på anlegg som hjelper til og sikter

Alternativ løftekrok

Produktutvikling nokk. 

Forenklet fortøyningsløsning

Annen strammeanordning ?

Alternativ løftekrok

Annen strammeanordning ?

Forenklet fortøyningsløsning

Slippe ned blåse

Rikosjett dersom grepet slipper/svikt i 
krankomponent

Tau som ryker - rikosjett

Kjøre inn til blåse og løfte denne opp til 
ripehøyde

Alternativ løftekrok

3) Slippe ned blåse

3) Fininnstilles av mann som sikter fra merd

Komponenter i spenn kan glippe. Rikosjetter.3) Sette fast oppstrammet fortøyning

3) Skjære over tamp, så loddet farer til bunns

Rikosjett dersom grepet slipper/svikt i 
krankomponent

3) Kjøre inn til blåse og løfte denne opp til 
ripehøyde

3) Stramme opp fortøyning med nokk

Rikosjett dersom grepet slipper/svikt i 
krankomponent

Tau som ryker - rikosjett

Falle i sjøen

3) Dra utover til forankring henger vannrett i 
sjøen 

2) Stramme opp fortøyning med nokk

2) Slippe ned blåse

3) Gå inntil anlegg først og gjøre fast tauende 
til hanefot/merd

Forankring ryker - rikosjett ?

Klemfare i nokk. 

Metode 3) - sette ut alt tauverk før lodd 
slippes

2) Slippe lodd kontrollert til bunns med nokk

2) Kjøre til anlegg og fortøye tauende til 
anlegg eller hanefot
2) Gå ut til blåse og løfte denne opp til 
ripehøyde
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Skisser av nye produktløsninger  



Skisser med forslag til 
produktforbedringer

Dette vedlegget presenterer en rekke forslag 
til produktforbedringer, fremkommet under 

utvikling av tiltak i prosjektet HMS i havbruk.

1SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Havbruksbåt

Noen spesielt interessante detaljer for 
videre tiltak på arbeidsbåt:

Vurder løsninger der åpent sidefelt 
lukkes når det ikke brukes
Man har flere muligheter til å sikre 
eventuell last på dekk, herunder 
stropper, fastmonterbare lastekasser 
m.m
Innfelte leidere, i hensiktsmessig antall 
og plassering etter båtens størrelse og 
utforming
Måter å utføre kranoperasjoner på, der 
røkterne ikke trenger å oppholde seg i 
farlig område, spesielt under hengende 
last. 
I det minste fra arbeidsbåt må det være 
kommunikasjonsløsning som alltid har 
kontakt med land.

2SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Havbruksbåt

Noen mulige tiltak for havbruksbåter:
Hekk som er tilpasset 
frakt av lodd
Modulær løsning for 
flytting og montering/
demontering av utstyr 
på dekk

3SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Sikring av last på dekk

Ved forskyvning av last på dekk kan røkter 
få last over seg, evt. kan båten bli ustabil. 
Tegning viser en binge som sikrer lasten 
over en romluke, men en slik binge kan 
også monteres rett på båtdekk.

4SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Sidefelt på havbruksbåt

Her en måte å lukke det åpne sidefeltet i havbruksbåter på. Sidefeltet glir inn i skutesiden, og åpnes 
og lukkes som en bil-skyvedør. Denne løsningen kan ikke settes igjen på land, noe som gjerne 
gjøres med dagens grind-løsninger.

5SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Fjernstyrt kran

Trådløs operasjon av kran gjør at operatøren  kan:
Stå på trygg av stand fra hengende last
Stå der oversikten over arbeidsområdet er best mulig
Muliggjør en standardisering av kontrollspaker

Produkt eksisterer allerede på markedet,
Micro-Control AS sin MC 3-5
(www.micro-control.no), og kran-
leverandører kan levere fjernstyring
av de vanlige lastebilkranene som 
ekstrautstyr.

6SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Frakt av lodd

Her har man sikret loddutsett ved:
Ved å montere en enkel plattform og 
holdeanordning i hekk, kan loddene 
trygt plasseres her, klar for å settes ut. 
Dette minimaliserer bruk av kran, og 
loddene er aldri på dekk (i farlig 
område for røkter).
Tau og kjettinger kan plasseres i egen 
binge.
Man ser også behovet for et nytt 
produkt som kan slippe ut tau og 
kjettinger på en kontrollert måte bedre 
enn nokk.

7SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Alternativt haleutstyr

Kanskje burde man se nærmere på 
metoder for ankerløft, utsetting o.l. som er 
sikrere og evt. ikke krever slik manuell 
tilstedeværelse som nokker. Her et forslag 
inspirert av dagens SM Triplex.

8SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Nokk med fingersikring

Her er en løsning som kan sikre røkteren mot å 
få fingre eller andre kroppsdeler inn i nokk.

Denne nokka har montert Q-free sensor, 
tilkoblet drivmekanismen. Man bruker spesielle 
hansker påmontert passive databrikker, og når 
hansken kommer for nær svinghjul, stopper 
nokka.

9SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Alternativ metode for stramming av 
fortøyninger

Kan man stramme fortøyninger på samme måte som benyttes på seilbåter? Ved bruk av slike 
taljeblokker vil nødvendig kraft for å stramme inn denne fortøyningen bli mange ganger lavere enn 
med dagens metode.

10SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Rekkerull med belastningsmåler

Dagens kraftige løfte- og haleutstyr kan påkjenne utstyr farlige belastninger. En rekkerull som 
inneholder en måler som viser påstand, vil gi røkteren bedre oversikt over aktuell belastning, og kan 
gi bedre tilbakemeldinger på løfteoperasjonen, f.eks. hvis et lodd setter seg fast ved heving.

11SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Rikosjettsikring

Her er noen punkter man kan se nærmere på for å redusere faren for farlig rikosjett under en 
løfteoperasjon.

12SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Standardisert frakt av fôr

Kanskje er ikke fôrsekker den 
beste løsningen for emballering av 
fôr. Her ser man for seg en løsning 
der man benytter spesielle kasser 
til dette. Mulige fordeler:

Fôr blir ikke klemt ved flytting –
mindre knusing
Kasser kan fraktes tryggere på 
gaffeltruck
Panteordning på kassene gir en 
miljøgevinst
Spesialløsning for sikker tømming 
av kasser?

13SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Sikkerhetsdetaljer på flåte

Noen forbedringsforslag på fôrflåter

14SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Sikkerhetsdetaljer fôrflåte

15SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Integrert ensilasjeløsning

Her en relativt detaljert 
fremstilling av hvordan en 
totalløsning for ensilasje 
muligens kan utformes. Nye 
flåter med ensilasjetank bør i 
det minste inneholde:

Praktisk påfylling av dødfisk
både med truck og med 
bøtte.
Sikker oppbevaring og 
dosering av syre. Det skal 
ikke være risiko for å 
komme i kontakt med syre.
Standardisert tømming som 
kan utføres raskt og ikke 
innebærer søl av ensilasje

16SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Arbeidsantrekk i havbruk

Her noen detaljer for personlig arbeids- og 
vernebekledning:

Sklisikkert fottøy bør alltid benyttes, ved arbeide 
på plastringer og andre steder hvor det kan være 
glatt
Røktere ønsker en spesiell havbrukshjelm som 
tilgodeser røkterens krav til funksjoner. Dagens 
byggehjelm fungerer ikke tilfredsstillende
Behagelig redningsvest inneholdende strobelys, 
refleks og lomme til mobiltelefon
Har man nye krav til hansker?

17SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Komme seg opp av sjøen ?

Her et forslag om å montere et 
grovmasket nett rundt ytterkant av 
flytekragen på merdene. Har man falt i 
sjøen, skal man kunne klatre rett opp på 
merd igjen ved å ta tak i dette nettet. 
Denne løsningen kan også forhindre at 
drivgods kommer inn i nota og river 
denne.

18SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Jobbsekvens – fôringsautomat

Mulig forbedret metode å fylle fôrautomater på.

19SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Maskin for vasking av plastmerder

Her en røff sammenstilling som kan gi et 
inntrykk av hvordan en vaskemaskin for 
plastringer kan utformes.

Maskinen kan kanskje være drevet av 
vannhydraulikk fra pumpe om bord i arbeidsbåt, 
hvor overskytende vanntrykk brukes til å spyle 

ringene.

20SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Varslingsrutine

Her en foreslått produktforbedring for redningsvest. Inni vesten kan man tenke seg en databrikke 
som sender signal til arbeidsbåten, og videre til land når røkteren har falt i vannet. 
Med beskrevet kommunikasjon og rutine, vil redningsteam kunne sendes raskt til røkter i problemer. 

Beskrevet teknologi er utviklet, men det er usikkert hvor mye den er tatt i bruk.

21SINTEF Fiskeri og havbruk AS



Nødpakke

Her et forslag til innhold i en nødpakke som kan monteres på plastmerder. Dersom man strander på en slik merd 
alene, kan en slik pakke øke sjansene for å overleve.
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Selv om utbredelsen av tek-
nologi i norsk lakseopp-
drettsnæring er stor, spiller
mennesket en meget viktig
rolle i produksjonen.  I en
tid med økende krav til kon-
kurransedyktighet, kombi-
nert med at selve oppdrettet
foregår under stadig mer
ekstreme værforhold, er det
viktig å fokusere på hvordan
det teknologisk kan legges
bedre til rette for at mennes-
ker kan utføre sine oppgaver
på en god og sikker måte.  

HMS i havbruk –
teknologi på 
menneskenes 
premisser

Havbruksanlegg og oppdrettsfartøy i storm (foto:  SINTEF Fiskeri og havbruk - Leif Magne Sunde)



AV LEIF MAGNE SUNDE, TURID MYHRE, MATS HEIDE

(SINTEF FISKERI OG HAVBRUK) OG EIVIND OKSTAD

(SINTEF TEKNOLOGILEDELSE)
leif.m.sunde@sintef.no 

Det er et uttalt mål fra FHL Havbruk m.fl. å
redusere risiko for arbeidsulykker og helseska-
der i havbruksnæringen.  SINTEF fokuserer
på HMS (Helse, miljø og sikkerhet) ved
drift/operasjon i havbruk i det pågående FHF-
finansierte prosjektet: «HMS i havbruk - risi-
koanalyse og tiltaksvurdering med fokus på
personell og teknologi i fiskeoppdrettsan-
legg». Prosjektet presenteres for å få bredden
av næringen til å sette fokus på temaet, samti-
dig som en vil etablere kontakt med et bredt
spekter av brukere og teknologiprodusenter.  I
prosjektet vil en bygge på kunnskap om bru-
kernes egne opplevelser og erfaringer fra opp-
drett i større grad enn tidligere, og legge dette
til grunn for framtidig utvikling og utfor-
ming av teknologi, driftsrutiner, sikkerhets-
rutiner og krav til opplæring.  

HMS vektlegges i dag relativt lite ved
utforming av teknologi.  Utstyrsbransjen må
ta noe av ansvaret for dette som følge av
begrenset kapasitet til å sette seg inn i røkter-
nes arbeidsmiljø. Oppdrettere har også et
ansvar gjennom at HMS som designkriterie
lett blir nedprioritert som følge av at teknolo-
giprodusentene bl.a. presses på pris.

Teknologiens brukere
Mennesket er en kritisk «innsatsfaktor» i
utførelsen av en forsvarlig og lønnsom pro-
duksjon.  En vet generelt at mennesker funge-
rer bedre i et godt arbeidsmiljø og under gode
arbeidsbetingelser.  Ledelsen kan her bl.a.
bidra med å sikre grundig opplæring av ansat-
te, samt fokusere på holdningsskapende
arbeid.  

De som er daglige brukere av teknologi er
de som best kjenner til dens begrensninger og
risikomomenter. Dette innebærer også syns-
punkter relatert til hvordan teknologiløsning-
er burde ha vært utformet.  

For bedre å kunne ivareta HMS-hensyn på
fremtidige arbeidsplasser, og for å utvikle
hensiktsmessige teknologiløsninger, er det av
stor verdi å avklare personellets formeninger
om fysisk arbeidsmiljø og operasjoner på
anleggene. Dette er viktig kunnskap som må
formidles til teknologiprodusenter av både
merdanlegg, flåter, fartøy osv. Slike HMS hen-
syn bør i økende grad legges til grunn i
designkriteriene for fremtidige produkter.  

Risikoområder
Fra tidligere arbeid har man indikasjoner på
flere kritiske arbeidsoperasjoner, som må
kunne betegnes som risikoområder. Eksem-
pler på dette er vist i Tabell 1.

Teknologiforbedringer
En effektiv reduksjon av risiko oppnås bare
dersom en ser på helheten av risikofaktorer og
bakenforliggende årsaker. Gjennom innsam-
ling av informasjon/erfaringer, og påfølgende
risikoanalyse/tiltaksvurdering kan målrettet
arbeid gjennomføres. I prosjektet vil SINTEF
etablere metodikk for hvordan risikoanalyse
og tiltaksvurdering kan gjøres på fiskeopp-
drettsanlegg. Metodikken belyser det totale
risikobildet knyttet til oppdrettsanlegg og
ulike arbeidsoperasjoner. Resultatene fra ana-
lysene gir et grunnlag for prioritering av til-
tak ut fra hva som vil ha størst risikoreduse-
rende effekt i de enkelte tilfellene.  

Gjennom innspill fra brukere av driftsut-
styr, ønsker en i forlengelsen av prosjektet å
implementere synspunkter og løsningsforslag
i utvikling av nye produkter sammen med
teknologiutviklere/produsenter. På denne
måten er målet å gradvis få en dreining mot
teknologiske løsninger som er mer designet
med henblikk på HMS. På sikt kan HMS-til-
passede løsninger gi produkter med konkur-
ransefortrinn.  

Ved å anvende sikkerhetsfaglig kompetan-
se i arbeidet med å redusere risikoen for
arbeidsulykker og helseskader, kan havbruks-
næringen opparbeide seg en høy HMS profil.
Dette vil kunne bidra til bedre rekruttering av
kvalifisert og motivert personell til næringen.
Videre vil en sikker drift/operasjon av anleg-
gene bidra til økt konkurransekraft for opp-
drettsselskapene, selv under mer ekstreme
miljøbetingelser.  
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Bakgrunn
Fiskeoppdrett foregår langs store deler av norskekysten, og arbeid på oppdrettsanlegg er i
mange tilfeller betegnet som risikabelt.  Med økende konkurranse om arealer, økende krav
til effektiv produksjon osv., har det foregått og forventes å ville skje en utvikling mot at
stadig mer utsatte lokaliteter blir tatt i bruk.  Dette innebærer at både fisk, teknologi og
mennesker vil utsettes for økende eksponering for vær, vind, bølger og  strøm (bilde 1).
En utvikling har de senere år vært at merdanlegg og fartøy har blitt stadig større og tyng-
re.  Videre har trenden vært en økende grad av automatisering, som bl.a. har medvirket til
at det har vært en økning i produksjon på matfiskanlegg pr. ansatt fra ca. 50 tonn i 1990 til
300 tonn i år 2000 (Fiskeridirektoratet).  Fremskritt for økt effektivitet, bl.a. ved intro-
duksjon av ny teknologi, kombinert med mer ekstreme miljøbetingelser, gjør at utfor-
dringene for å sikre gode, og forsvarlige arbeidsplasser, blir stor.  

Tabell 1.Eksempler på risikoområder innen havbruk.

Hendelse

Komme i klem mellom anker og rekke på båt under utlegg av anker.

Få hånd i klem ved mottak av fôrsekker heist med kran/vinsj fra fôrbåt.

Syresprut ved overføring av død fisk til ensilasjetank.

Fall fra kaikant og ned i båt / på sjøen.

Innstramming av ankerfeste der dregg løsner og tau/wire i spenn slås i
ansiktet på vinsj-/kranfører.

Skade

Klemskade

Klemskade

Etsing

Fall

Slag

Mulig årsak

Tunge vekter som er dårlig sikret mot forskyvning.

Dårlig kommunikasjon mellom røkter og kranfører.
Høyt arbeidstempo.

Manglende verneutstyr, lite skjerming,
dårlig planløsning.

Uryddig kai, tråkke feil. Slag fra fôrsekk ved lasting.

Dårlig skjermet arbeidsplass. Materialtretthet.
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Kontaktperson: Mats Augdal Heide 
SINTEF Fiskeri og havbruk AS,  N-7465 Trondheim, Norge 

Tel: +47 73595651 - Fax: +47 73595660 - E-mail: mats.heide@sintef.no  
 

Prosjektet utføres ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS, med SINTEF Teknologiledelse som 
samarbeidspartner, med støtte fra FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).  

Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i 
havbruksnæringen. Målsetningen skal oppnås ved at røktere aktivt deltar i identifikasjon 
av risikomomenter og tiltaksvurderinger.  

I prosjektet har det blitt gjennomført en rekke besøk ved oppdrettsanlegg, samt intervjuer 
av røktere over telefon. Den innhentede informasjonen blir gjennomgått med metodene 
grovanalyse samt jobbsikkerhetsanalyse. Fra dette vil man velge ut en serie 
risikomomenter, og vurdere aktuelle tiltak.  

De tiltak man kommer fram til, vil tas videre til oppdrettsselskaper og utstyrsleverandører 
med tanke på implementering i næringen. 

 

HMS i havbruk - Risikoanalyse og 
tiltaksvurdering med fokus på personell og 
teknologi i fiskeoppdrettsanlegg. 

Heising av anker – en risikofylt operasjon 
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Metode for gjennomføring av sikkerhetsanalyse og 
tiltaksvurdering 
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Veiledning for ”gjennomføring av risikovurdering og tiltak” 
 
Denne veiledningen skrives som informasjon til utfylling av skjema under samme navn. Skjemaet 
er en sammenstilling av flere mye brukte metoder for risikovurdering, men lett modifisert for å 
benyttes i havbruk og av røktere, driftsledere og andre på merdkanten.  
 
Metodegrunnlaget er laget for å finne og gi en god oversikt over faremomenter tilstede, sekundært 
for å kunne iverksette umiddelbare tiltak. Metodegrunnlaget bør kunne utføres av ufaglært 
personale, eventuelt kan analysen overtas av HMS-personale etter punkt 2. Vanskelighetsgraden 
er høyest for gjennomføring av punktene 3-5. 
 
Det anbefales å involvere flest mulig av de ansatte i sikkerhetsarbeide på lokalitet. Slik vil man 
over tid få en inkluderende sikkerhetskultur der alle bidrar til å gjøre arbeidsplassen tryggere. 
 
Metodegrunnlaget er delt inn i 5 trinn: 

1) Oversikt og avgrensing av analyse 
2) Identifikasjon av farer 
3) Vurdering og klassifisering av farer 
4) Prioritering av farer 
5) Tiltak 

 
Nedenfor gis nærmere informasjon om gjennomføring, trinn for trinn. 
 
 
 
 
Trinn 1: Oversikt og avgrensing av analyse 
Hensikt: å avgrense hvilket produkt eller operasjon som skal analyseres.  
 
Dette trinnet er todelt, følgende inngår i hver del: 
 
a) Oversikt:  
Denne delen har som hensikt å skaffe en total oversikt over alle relevante produkter og 
operasjoner på arbeidsplassen. Del a) gjennomfører man eventuelt bare ved første gangs analyse, 
men bør revideres hver gang man har vesentlige endringer i produkter/operasjoner.  
Gjennomføring: Gå gjennom listen, og noter alle operasjoner og produkter ved hver 
arbeidsstasjon (kai, merd...) som har relevans. 
 
b) Avgrensing: 
Basert på resultater fra del a) velger man seg en operasjon eller ett produkt man ønsker å gjøre 
sikkerhetsanalyse på. 
Gjennomføring: Vær nøye med å spesifisere grensene for produktet eller operasjonen. Omfanget 
må være satt slik at alle systemer som har relevans for den aktuelle analysen blir tatt med.  
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Trinn 2: Identifikasjon av farer 
Hensikt: å finne flest mulig faremomenter innen avgrensingen. 
 
Gjennomføring: I denne listen krysser man ut hvert faremoment man identifiserer for hver 
kategori. Beskriv faremomentene nærmere under ”kommentar”. Ved en bestemt operasjon kan det 
selvfølgelig være flere faremomenter innen samme kategori. Noter hvert faremoment som 
identifiseres. 
 
Risikoanalysen kan eventuelt avsluttes etter trinn 2, og overtas av ansatt HMS-personale. 
 
 
 
Trinn 3: Vurdering og klassifisering av fare 
Hensikt: å vurdere total risiko ved hvert identifisert faremoment 
 
Gjennomføring: Fyll inn de identifiserte faremomentene fra trinn 2 i kolonnen til venstre. Man 
skal så vurdere hvert faremoment i sannsynlighetsklasser og konsekvensklasser. Følgende klasser 
foreslås benyttet: 
 
Sannsynlighetsklasser: 
Klasse Antatt hyppighet der uønsket hendelse inntreffer 
1 Minst 1 gang hvert 100. år 
2 Minst 1 gang hvert 10. år 
3 Minst 1 gang per år 
4 Minst 1 gang pr måned 
 
Konsekvensklasser: 
Klasse Antatt verste konsekvens 
1 Ubetydelige personskader 
2 Mindre personskade, fravær mindre enn 7 dager 
3 Større personskade, fravær mer enn 14 dager 
4 Fare for alvorlig personskade eller dødsfall 
 
For utfylling av ovenstående tall må man oftest fylle inn tallene etter beste skjønn.  
 
 
 
 
 
Trinn 4: Prioritering av farer og tiltak 
Hensikt: finne hvilke faremomenter det er viktigst å bli kvitt. 
 
Gjennomføring: Sorter faremomentene fra trinn 3 etter høyeste vurderte tallverdier, etter 1) 
konsekvens og 2) sannsynlighet. 
 
Prøv så å tenke ut mulige tiltak til hvert av faremomentene i kolonne til høyre, og fyll dem inn i 
tabellen. 
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Eksempel på prioritert liste over faremomenter: 
Trinn 4: Prioritering av farer
Sorter punktene funnet under trinn 3 etter 1) konsekvens, 2) sannsynlighet

4 2 Fjernstyring på kran3  - manglende oversikt over 
arbeidsområde fra styringskonsoll

2 3 Verneutstyr2  - last svinger ut og treffer røkter

1 4 Ikke arbeide under hengende last1  - Last faller av løftekrok og treffer 
røkter i hodet

Identifisert faremoment Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-4) Mulige tiltak

 
 

Sorter synkende etter 
konsekvens, så etter 
sannsynlighet  

 
 
 
 
Trinn 5: Tiltak 
Begynn øverst i liste funnet under trinn 4, og søk å finne flere tiltak til største/uakseptable 
faremomenter. Se først på allerede noterte tiltak. 
 
En generell gjennomgang av tiltak bør fokusere på å: 

- Eliminere farer: Forsøke å gjøre aktuell operasjon på en annen måte som eliminerer 
faremomentet 

- Isolere farer: Kan brukeren skjermes fra farene? Lage fysisk sikring/skjerming av 
farlige komponenter. Eventuelt benytte egnet verneutstyr. 

- Redusere farer: Kan man med andre tiltak redusere faren? Herunder faremerking, 
prosedyrer, annet. 

- Evt. be om hjelp fra ledelse/utstyrsleverandør/andre. 
 
Etter at nye tiltak har blitt implementert, gjennomfør denne analysen på nytt for å finne evt. nye 
faremomenter. 



Skjema for gjennomføring av risikovurdering og tiltak

Trinn 1: Skaffe seg en oversikt

Dato:

Arbeidssted: kai Produkter:

Operasjoner:

Arbeidssted: arbeidsbåt Produkter:

Operasjoner:

Arbeidssted: lettbåt Produkter:

Operasjoner:

Arbeidssted: merd Produkter:

Operasjoner:

Arbeidssted: flåte Produkter:

Operasjoner:

Bedrift:
Gjennomgang utført av:



Skjema for gjennomføring av risikovurdering og tiltak

Trinn 1: Avgrensing av analyse

Dato:
Avgrensing:

Trinn 2: Identifikasjon av farer
Faremoment kategori Fare tilstede (sett J/N) Kommentar (beskrivelse av fare)
Mekanisk:

Elektrisk:

Temperatur:

Støy:

Vibrasjon:

Lekkasjer, avgasser

Arbeidsforhold:

Fall
Skli

Sted/lokalitet:
Analyse utført av:
Arbeidsoperasjon/produkt:

Knuse
Klippe
Skjære/rive
Innvikle/trekke
Støt/slag
Stikking/boring
Gni/skrape av
Utsprøyting
Skarpe kanter/farlig form
Bevegelse
Stabilitet
Brudd

Støt
Uegnet isolasjon

Forbrenning/kulde

Tretthet, stress
Nødv. kommunikasjon vanskelig

Vibrasjon

Eksos
Brannfare
Syre
Annen skadelig kontakt med kjemik.

Uheldig arbeidsstilling
Ekstreme anstrengelser
Gjentatte anstrengelser
Stress
Menneskelig feil
Mental overbelastning
Nødv. oversikt/kontroll



Trinn 3: Vurdering og klassifisering av farer

Trinn 4: Prioritering av farer
Sorter punktene funnet under trinn 3 synkende etter 1) konsekvens, 2) sannsynlighet

1
2
3
4
5
6
7
8

Trinn 5: Tiltak
Vurder hvilke faremomenter som er uakseptable, og se på måter å forbedre dem på.
- Se på allerede noterte tiltaksmuligheter i kolonne "Mulige tiltak".

Heretter: Prøv å forbedre hvert vesentlig faremoment ved å:
- Eliminere faren: F.eks. kan en operasjon gjøres på en helt annen måte som eliminerer faren?
- Isolere faren: Skjerme farlige deler
- Redusere faren: Bruke verneutstyr, annen arbeidsposisjon, informere om fare, prosedyre
- Be om hjelp. Ta kontakt med ledelse/utstyrsleverandør/andre og presenter problemet.

Dokumenter hva du har kommet frem til på eget ark.

Etter iverksatte tiltak, gjennomgå denne analysen på nytt for å identifisere evt. nye faremomenter.

Identifisert faremoment (fyll inn alt 
funnet under "kommentar")

Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-4)

Identifisert faremoment, prioritert Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-4) Mulige tiltak
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