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Der ingen skulle tru at nokon kunne skru …



Historikk

• 1990: Første kjente oppdrag med tilkomstteknikk (Gullfaks)
• 2000: SamarbeidsOrganet For Tilkomstteknikk ble stiftet
• 2000: SOFT etablerer en bransjestandard for tilkomstteknikk. 
• 2007: Oppstart med Nasjonal Standard for arbeid i tau.
• 2010: «NS 9600 Arbeid i tau» ferdigstilt
• 2010: Sertifiseringsorganet (SOFT Sertifisering AS) etablert.
• 2011: Medlem av ECRA – European Committee for Rope Access
• 2012: Oppstart av sertifisering etter NS 9600
• 2014: SOFT tar initiativet til å utarbeide norsk standard for fallsikring  
• 2015: SOFT Sertifisering AS akkreditert ISO EN-NS 17024
• 2016: NS 9600 blir pre-akseptert løsning i forskriftene
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Litt om meg selv.

• Vært aktiv klatrer siden 1987
• Startet med arbeid i høyden i 2004
• Begynte i SOFT som fagleder i 2011
• Ledet SN/K 279 siden 2014
• Deltatt i internasjonalt standardiseringsarbeid siden 2013
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Hva er farlig(st)?
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Hva er forskjell på følt risiko og reell risiko?



Statistikk

Arbeid i høyden gen.
46% av ulykkene er 
fallulykker
73% av fallulykkene 
kategorisert som sannsynlige 
dødsulykker dersom små 
endringer i omstendigheter.
Gjennomsnittshøyde 3.9 
meter!
78 % av ulykkene var mellom 
2 og 5 meter!

Tilkomstteknikk
• 0 alvorlige ulykker på 30 år
• 250 000 – 300 000 timer 

arbeides pr år
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Risikovurdering
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Arbeidstilsynet:
«Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og 
vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir 
gjennomført.»
«Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre 
jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i 
virksomheten. Det skal holde risikonivået så lavt som mulig.»

Gjør det så enkelt som mulig! 
Og bildet kan endre seg underveis…



Så hva skyldes suksessen?
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Operativ ledelse på arbeidsstedet
Faglig ansvarlig i bedriften
Definerte roller i laget
Små lag – god oversikt
Strenge krav til utførelse – standard og regelverk
Strenge krav til opplæring, herunder oppfriskning
Sertifiseringsordning…



Hva trengs for å minimere risiko?
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Arbeidstaker
Kompetanse på valg av 

løsninger (opplæring)
Riktig informasjon på 

faremomenter knyttet til 
arbeidet
Tilgang på nok og riktig utstyr

Arbeidsgiver
Gode prosedyrer for 

etterlevelse
Selskapskultur
God oppfølging fra 

arbeidsgivers side



Et paradoks…

Myndighetene mener 
fremdeles at dette er 

farlig…
Følt eller reelt?
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