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SIKRE LØFTEOPERASJONER - ROLLEN OPERASJONELT ANSVARLIG LØFTEOPERASJONER
LÆRING FRA HENDELSER I EQUINOR
SYNERGI 1657661 OG 1749676 m.fl.

.

The Equinor SSU Learning Panel
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SIKRE LØFTEOPERASJONER - ROLLEN OPERASJONELT ANSVARLIG LØFTEOPERASJONER
LÆRING FRA HENDELSER I EQUINOR
SYNERGI 1657661 OG 1749676 mfl.

Synergi Synergi Ekstern versjon

Synergi 1657661 - Hendelse på Johan Sverdrup Synergi 1749676 - Time-out for Safety EPN Vil bli gjort tilgjengelig på alwayssafe.no

• Gå gjennom dette materiellet (inkludert filmen side 3) og vurdere relevans for ditt 
forretningsområde.

• Reflektere over materiellet – gjerne på Resultatenhet-nivå – og ta stilling til de foreslåtte 
aksjonene (se side 4).  Eventuelt supplere med andre aksjoner.

• Dokumentere gjennomføring av  valgte aksjoner i Synergi som beskrevet på siste side.

HVA 
dette HANDLER OM

HVA 
som må GJØRES

Basert på analyser av hendelser relatert til løfteoperasjoner i Equinor, har fagdisiplinen 
kran&løft sentralt i selskapet konkludert med at det er behov for å styrke rollen «operasjonelt 
ansvarlig løfteoperasjoner» gjennom å sikre gode rammebetingelser for utøvelse. 

Formålet med dette læreinitiativet er å bidra til å sikre at rollen «operasjonelt ansvarlig 
løfteoperasjoner» ivaretas av personell med tilstrekkelig tid, kompetanse og myndighet. 
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I denne filmen deles informasjon om rollen operasjonelt ansvarlig løfteoperasjoner 
slik den er beskrevet i NORSOK R-003/ R-005, samt erfaringer fra ulike deler av 
Equinor når det gjelder utøvelse av rollen. 

Vennligst klikk på ikonet under for å se en filmen – den varer ca. 17 minutter.

FILM

Se film – norsk:
See film – with 
English subtitles
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FORESLÅTTE 
TILTAKS-
ANSVARLIGE

FORSLAG TIL TILTAK
FORESLÅTT 

FRIST
LUKKEKRITERIER

1.-linjeleder for 
operasjonelt ansvarlige 
(oppgaveansvarlig)

1

Diskuter med relevante roller (utøvende og/eller lederlag) og bekreft at 
de som har rollen som operasjonelt ansvarlig er kjent med innholdet i 
rollen de har. Videre at de er tilknyttet kompetanserollen operasjonelt 
ansvarlig i CAMS.

1.7.2022
Alle med rollen operasjonelt ansvarlig 
er tilknyttet kompetanserollen i CAMS 
og oppfyller kravene eller har etablert 
en tidfestet utviklingsplan.

Plattformsjefer
Anleggsledere
Boreleder – Mobile enheter

2
Diskuter med relevante roller (utøvende og/eller lederlag) og vurder om 
rammebetingelsene relatert til tid og myndighet for rollen operasjonelt 
ansvarlig er som forutsatt – ref. filmen.

1.7.2022

Vurdering foretatt og dokumentert i 
Synergi
Eventuelle aksjoner er identifisert, 
registrert og lukket i Synergi.

Plattformsjefer
Anleggsledere
Boreleder – Mobile enheter

3
Diskuter med relevante roller (utøvende og/eller lederlag) og vurder om 
det er behov for støtte til gjennomføring av lokalt løfteforum – inkludert 
om det er tilrettelagt for deltakelse fra relevante roller.

1.7.2022

Vurdering foretatt og dokumentert i 
Synergi
Eventuelle aksjoner er identifisert, 
registrert og lukket i Synergi.

1.-linjeleder for 
operasjonelt ansvarlige 
(oppgaveansvarlig)

4
Diskuter med relevante roller (utøvende og/eller lederlag) og vurder om 
det er behov for forventningsavklaringer relatert rammebetingelser for 
rollen operasjonelt ansvarlige løfteoperasjoner.

31.12.2022
Vurdering foretatt og dokumentert i 
Synergi.
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Hvordan dokumentere implementering av tiltak i denne lærepakken

SYNERGI SAK 1872389
Equinor Learning Panel –

Tilknyttede saker –
Synergi 1657661 og 1749676

SYNERGI 
SAK EPN

SYNERGI 
SAK FLX

SYNERGI 
SAK PDP

En aksjon pr forretningsområde for å 
beslutte relevans (“Ja” eller “Nei”)

Etablert av Equinor 
Lærepanel

Etableres av 
forretningsområder 
hvor  lærings-
materiellet er relevant

UNDERORDNEDE SAKER TIL SYNERGI  

Hvert forretningsområde tildeler aksjonene som beskrevet på side 4 til relevante enheter.
Metode for videre distribusjon for å sikre dokumentasjon av aksjoner pr enhet besluttes av hvert forretningsområde.

SYNERGI 
SAK MMP
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