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Kommunikasjon - lytte - alltid fokus på det viktigste!
Peter Drucker: « Viktigere å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene riktig!» 



Grundighet – orden – fokus på det viktigste



To historier fra virkeligheten!
Gjør alle til ledere!



Hvorfor ? – Mål med dagen!
• Hva er sikkerhet i ytterste 

konsekvens!
• Riktig forståelse!
• Grunnleggende i sikkerhet! 
• Brain Safe – Safe Home!
• Dokumentert opplæring

• Godkjent løfteutstyr
• Egenkontroll før bruk
• Årlig kontroll

Hvordan komme videre!



Det er deg det kommer an på –

Du må begynne med en gang!

Trene, trene, trene - Tenk GRØNT, se løsninger
Trivsel for fisk og mennesker !

Hvordan komme videre!



Intensjonsbasert ledelse 

• Felles forståelse av mål og visjon
• Tildeles nødvendige ressurser
• Selvstendig jobbing for felles mål
• Lojalitet



• Flytter ankeret seg –
endrer alt seg!

• Noen kunder kjøper kg 
stål!

• Ta opp og sette på nytt 
koster ofte mer enn et 
anker!

• Designet for å feste seg, 
ikke velte!

• To lengder fremfor en 
lengde av ankerkjetting 
– unngå vertikal kraft

• Ekstreme bunnforhold: 
SAFEX ® ELEPHANT!



• Antall arbeids-
operasjoner ned!

• Andre materialer i 
nøtene!

• Unngår vasking!
• Unngår impregnering!
• Lengre levetid

• Flere ringleverandører
• Bredere arbeidsplattform
• Patentert 

sikringslinesystem 



• Endelig klar for 
produksjon!

• Der stål møter stål!
• Den «sterkeste» spiser 

den «svake»!
• En modell går for 

16-25 mm
• Alt i en pakke, 6 sett og 

nøkkel til montering



Momenter til revisjon 9415 og NYTEK

• Sikkerhetsfaktor på tau/trosse og kjetting 3-2  
forslag 2-2

• Tau/trosse er mer egnet pga dynamiske 
egenskaper

• Vekt og seighet er undervurdert som 
materialkriterier 

• Mer konkret krav til lengder/samsvar mellom 
hoved og sidefortøyninger

• «Tilnærmede like lengder», for upresist 
• Samhandling med andre for justering av 

plassering av anleggene
• Brukere må inn i de utvalgene som lager 

forskriftene, økt objektivitet



Takk for oppmerksomheten!
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