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HMS er hverdag og fremtid, detaljene og 
de store planene, god etablert praksis og 
kontinuerlig jakt på nye og sikrere metoder. 
HMS er kultur. Det er Statnett-kultur.
I fjor la vi frem endringer og tiltak som følge 
av en omfattende handlingsplan innenfor 
HMS, som internt hadde navnet K4. Nå har 
det gått ett år, og det året har vi brukt til å 
gjøre som vi sa, samtidig som vi har jobbet 
for å komme enda et steg videre. I dette 
magasinet kan du lese litt mer om hva vi har 
gjort, og gjennom det få noen smakebiter 
på hvordan ulike deler av Statnett sørger for 
å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Statnett har over tretti verneombud rundt 
omkring i landet. Dette er ressurspersoner 
som bidrar til trygge arbeidsdager i alle 
deler av organisasjonen, og som ivrer for 
å yte enda mer i den rollen. Vi vil ta dem 
på ordet og bruke enda mer av deres 
engasjement og lokalkunnskap.

Våre kraftledninger har et spenningsnivå 
på 420 000 volt. Transformatorene våre 
transformerer opp til og ned fra 420 000 
volt. 420 000 volt er to tusen ganger høyere 
spenning enn det vi har i stikkontakten 
hjemme. Det innebærer for eksempel risiko 
for overslag og strømgjennomgang flere 
meter fra en strømførende line. En bil med 
kran som rekker opp til tre meter fra linen, 
kan altså plutselig bli minste motstands 
vei for strømmen og en fatal ulykke for 
sjåføren. Det gjør at elsikkerhet er svært 
viktig for arbeid på og ved våre anlegg. 

Både droner som gjør jobben nær anlegg i 
drift og god samhandling mellom de som til 
daglig jobber på et anlegg og prosjektfolk 
som kommer inn for en kortere periode, er 
viktige bidrag til dette. 
Arbeidsoppgavene i Statnett er mange 
og varierte, og det krever medarbeidere 
med ulik bakgrunn og ulike måter å bruke 
dagen på. Men fellesnevneren for alle 
er betydningen av å trives på jobben. 
Et godt arbeidsmiljø er både viktig for 
helse og effektivitet. Derfor er de årlige 
«temperaturmålingene» vi gjør gjennom 
organisasjonsundersøkelsen et viktig 
verktøy. 

HMS har en M i sentrum, en M for 
miljø. Samtidig som våre anlegg er en 
forutsetning for å nå klimamål gjennom å 
legge til rette for produksjon og forbruk av 
fornybar energi, har de også sine fotavtrykk 
både klimamessig og i naturen. Vi jobber 
med å redusere disse fotavtrykkene, blant 
annet ved hjelp av forskning og utvikling.
Dette er noen av temaene du kan lese om i 
dette magasinet. HMS skal være en del av 
Statnett-DNAet. Vi skal utføre vårt oppdrag 
på en effektiv, smart og sikker måte. Hver 
dag. Alle skal komme trygt hjem fra jobb. 
God lesning!

Hilsen Auke

HMS er 
hverdag og 
fremtid
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INNLEDNING INNLEDNING

Kontinuerlig læring og forbedring

Når jeg sier HMS for Drift og Marked 
sine ansatte, hva tenker du på da?
 
Omtanke for kolleger og å dele læring for 
å oppnå en stadig sikrere hverdag. HMS 
handler om å verne våre medarbeideres 
helse og det ytre miljø mot de risikoer 
som er forbundet med vår virksomhet. 
Elsikkerhet er en av våre største risikoer, 
men det finnes også en rekke andre 
risikoer som kan skade både personell 
og miljø dersom de ikke håndteres på en 
systematisk måte.

Hva tenker du om HMS og ansvar?
 
HMS er et lederansvar, men også et 
personlig ansvar for hver enkelt. Vi har 
mange eksempler på stasjonsledere og 
ledningsmestre som utøver fremragende 
HMS-arbeid i egen enhet. Den enkelte 
leder kan likevel ikke gjennomføre det 
systematiske arbeidet som forventes av 
lover og forskrifter helt på egenhånd. Det 
er avgjørende at Statnett har kompetent 
støttepersonell som legger til rette og sørger 
for et velfungerende internkontrollsystem på 
tvers av alle enheter. Linjens og den enkelte 

leders ansvar må deretter ligge i å etterleve 
dette systemet. 

Så, hva med kultur – HMS-kultur. Det er 
vel viktig å jobbe med kultur i tillegg til 
system?
 
Ja, det er riktig. Sikkerprogrammet har gitt 
oss tid til å reflektere og diskutere HMS i 
egen hverdag, noe som har vært nyttig for 
oss. Nå er Drift og Marked i startgropen 
med å etablere vedlikeholdsskolen, som er 
et tiltak for kontinuerlig læring og forbedring 
i hverdagen.  Dette vil gi oss ytterligere 
drahjelp i det videre HMS-kulturarbeidet.  
 
Så til en konkret sak, dere i Drift og 
Marked har vel begynt å bruke droner 
mer aktivt i hverdagen?
 
Ja, driftspersonellet har tatt denne nye 
teknologien til seg, og vi ser at den hjelper 
oss i operasjoner der vi tidligere måtte 
klatre eller benytte helikopter for å få 
overblikk. Det er et godt eksempel der 
bruk av ny teknologi reduserer risikoen for 
personskader.  

Øivind Rue er konserndirektør for Drift og Marked-divisjonen i Statnett. Som leder for den største 
divisjonen har han ansvar for mange medarbeidere med svært varierte arbeidshverdager, i tillegg 
til flere grensesnitt opp mot resten av organisasjonen. Han er en rollemodell og en retningsgiver, 
så hva trekker han frem når det kommer til HMS?
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Konsept for utvikling av en kultur for 
kontinuerlig læring og forbedring
Vedlikeholdsskolen i Drift og Marked 
bygger på Statnetts verdier og skal 
sikre at alle ledere og medarbeidere 
har rett kompetanse for å kunne 
etterleve og kontinuerlig forbedre 
vedlikeholdsarbeidet. Ledere og 
medarbeidere trener sammen for å 
utvikle en kultur der verdiene er grunnlag 
for vurdering, hvor fellesskapet er i fokus 
og hvor «vugge til grav»-perspektivet på 
vedlikehold løftes fram. 

FAKTA
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Apropos arbeid i høyden. Vi skal selvsagt 
fortsatt gjøre våre energimontører skikket 
til å jobbe i høyden.  Det blir ikke borte 
og det skal gjøres sikkert. Et eksempel er 
energimontørlærlingene våre som starter sin 
tid hos oss med et omfattende kurs innen 
arbeid i høyden. Det er viktig å sørge for at 
de er trygge når de er hos oss. 
 
Og så helt til slutt, hva er det med 
driftsorganisasjonen i Statnett som gjør 
deg mest stolt?
 
Vi har et stort ansvar for kraftforsyningen i 
driftsorganisasjonen. Den ansvarsfølelsen 
viser seg ikke minst når vi har hendelser 
og feil i anleggene. Så den viljen som 
driftsorganisasjonen da viser gjør meg stolt. 

Vi har et ferskt eksempel fra i sommer da 
tordenvær førte til feil på en 300 kV ledning 
i Hallingdal på en lørdag midt i ferien, varmt 
var det også. Personellet vårt dro ut og 
fikset feilen og dagen etter var linjen i drift 
igjen. Det var midt i ferietid og i tillegg helg, 
men folk stiller opp. Slike historier blir jeg 
stolt av. Det er så mye velvilje der ute, og 
så stor yrkesstolthet. Dette ser jeg også 
mange eksempler på når jeg er ute på mine 
regelmessige HMS-befaringer. Alle de flinke 
energimontørene vi har i dette langstrakte 
landet. Uten dem hadde ikke Statnett gått 
rundt.

– HMS er et 
lederansvar, men 
også et personlig 
ansvar for hver 
enkelt.

ØYVIND RUE
KONSERNDIREKTØR DRIFT OG MARKED 
STATNETT

INNLEDNING

HMS-satsingen K4 
gir resultater

– K4 har vært en viktig bidragsyter til at 
Statnett har oppnådd en stor forbedring 
i HMS-resultatene, med færre ulykker 
og alvorlige hendelser. Vi har allerede 
gjort et løft og kommet opp på et 
godt nivå, men nå må vi fortsette med 
kontinuerlig forbedring basert på det vi 
har skapt gjennom K4. Forhåpentlig vil 
handlingsplanen hjelpe oss enda mer etter 
hvert som flere av tiltakene settes ut i livet 
og etableres i organisasjonen, sier Håkon 
Borgen, konserndirektør for Teknologi og 
Utvikling i Statnett.
 
«Den klare linjen»
Det kanskje aller viktigste resultatet av 
K4-arbeidet, er bevisstheten om «Den 
klare linjen». Denne skal tydeliggjøre 
ansvarsfordelingen mellom Statnett og 
våre samarbeidspartnere i alle faser av 
utbyggingsprosjekter. Den skal sørge for at 
Statnett utfører sin oppgave som byggherre 
på en tydelig, ryddig og konsekvent måte, 
og at alle involverte har en klar forståelse av 
sine roller og oppgaver, både i den enkelte 
situasjon og totalt i prosjektet – i tråd med 
byggherreforskriften.
 
Siw Agnethe Rinker, seksjonsleder for 
SHA i utførelse i Statnett, har gjennom 

satsingen SIKKER-prosjekt ledet arbeidet 
med å skape en forståelse for «den klare 
linjen» i prosjektorganisasjonen i divisjon 
Bygg og Anlegg og hos entreprenører 
og andre kontraktsparter. I løpet av det 
siste året har tilnærmet alle som jobber i 
Statnett sine prosjekter, både i tidlig- og 
gjennomføringsfase, diskutert sentrale 
temaer fra K4.  
 
– «Den klare linjen» er en endring i måten 
vi tidligere har forholdt oss til rollen vår på, 
både internt og overfor eksterne. Det er 
viktig å understreke at den ikke er en fasit, 
men et verktøy for å skape bevissthet og 
kunne ta opp ting til diskusjon gjennom 
en kontinuerlig prosess. Tilbakemeldingen 
foreløpig er at den oppleves som et 
nyttig verktøy for å tydeliggjøre roller og 
ansvarsfordeling, spesielt mellom byggherre 
og entreprenør. Samtidig må den aldri 
være et argument for å ikke gjennomføre 
nødvendige tiltak i en byggefase, 
understreker Rinker.
 
– I plan- og prosjekteringsfasen, spesielt 
helt i starten, oppleves nok «Den klare 
linjen» som litt mer teoretisk. Statnett er 
jo både byggherre og anleggseier, og på 
enkelte områder også prosjekterende. Da er 

det en utfordring å være tydelig på roller og 
ansvar, så i denne fasen har vi fortsatt en 
jobb å gjøre, fortsetter hun.
 
Ni Livreddende regler
En annen sentral del av K4 har vært å 
innføre ni Livreddende regler – et viktig grep 
for å skape en skadefri arbeidsplass for alle 
Statnett-ansatte og andre som arbeider på 
våre prosjekter.
 
– Reglene er allerede blitt veldig godt 
etablerte. Ansatte snakker sammen 
om reglene, er engasjerte og bruker 

Statnett skal utvikle den elektriske fremtiden på en effektiv, 
smart og ikke minst sikker måte. Vi har byggherreansvar, 
og skal gjennom det sikre god og trygg samhandling på 
tvers i prosjektene våre, både oss imellom og overfor våre 
samarbeidspartnere. Handlingsplanen K4 har vært et av de 
viktigste HMS-grepene i organisasjonen de siste årene. Ett år 
etter at tiltakene ble lagt fram, begynner de å gi resultater.

– «Den klare linjen» er 
en endring av måten 
vi tidligere har forholdt 
oss til rollen vår på, 
både internt og ovenfor 
eksterne.

SIW AGNETHE RINKER
SEKSJONSLEDER FOR SHA
I UTFØRELSE I STATNETT

STRATEGI

Satser høyt: Alle energimontørlærlingene til 
Statnett må gjennomføre et grunnkurs i arbeid 

i høyden.

Lærlinger i Statnett
Statnett er godkjent lærebedrift 
i energimontørfaget. Bedriften 
ansetter 10 -14 lærlinger årlig, 
med en nåværende total på 36 
(3 jenter). Lærlingene deltar i 
daglig drift og opplæres i det 
samme sikkerhetsregimet som de 
fast ansatte montørene. Noe av 
det første lærlingene kurses i er 
klatreteknikk, fallsikring og bruk av 
personlig verneutstyr.

FAKTA
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Foto: Bo Mathisen

HMS-handlingsplanen K4 ble etablert sommeren 2016 og besto av fire hovedområder:

• Kontroll handler om HMS-risikostyring i prosjekter og 
byggherrerollen – hvilket ansvar vi har og ikke har, og hvordan vi kan 
være tydeligere i byggherrerollen.

• Kontrakt handler om å bli tydeligere i våre HMS-krav, vårt forhold 
til leverandører, hvordan vi kvalifiserer leverandører, og hvordan vi 
utformer og følger opp kontrakter.

• Kultur handler om å skape en skadefri arbeidsplass for alle Statnett-
ansatte og andre som arbeider på våre prosjekter, spesielt gjennom å 
etablere ni livreddende regler som alle må etterleve.

• Konsolidering handler om å skape en bedre balanse mellom 
kapasitet, kapabilitet og prosjektportefølje. 

 
Under hvert hovedområde jobbet tverrfaglige grupper fra hele 
vår organisasjon intensivt og systematisk med å oppdatere 
instrukser, prosedyrer og retningslinjer. Dette resulterte i en rekke 
forbedringsforslag, og etter at arbeidet i gruppene ble avsluttet høsten 
2017, startet prosessene med å oppdatere instrukser, prosedyrer 
og retningslinjer – og ikke minst å gi våre medarbeidere nødvendig 
opplæring slik at de oppdaterte arbeidsmetodene blir satt ut i livet.
 

FAKTA

dem daglig. Dermed har de også erfart 
hvordan det fungerer, og kan gi nyttige 
tilbakemeldinger og forbedringsforslag. 
I sommer har vi kjørt en kampanje der 
alle ansatte ved hjelp av Virtual Reality 
som treningsarena har fått prøve ut 
de livreddende reglene, sier Werner 
Schuhmacher, seniorrådgiver HMS-konsern 
og sentral i arbeidet å implementere K4.

Stor interesse
Arbeidet Statnett har gjort med K4 blir 
definitivt lagt merke til – også utenfor egen 
organisasjon.
 
– Det er mange som spør hvordan vi har 
gjort dette og hva som er suksessfaktorene 
for å lykkes med et slikt strategisk initiativ. 
Vi har blant annet presentert K4 for Energi 
Norge, og flere av våre underleverandører er 
i ferd med å implementere tilsvarende tiltak. 
Også andre europeiske TSO-er viser stor 

interesse, og på litt sikt kan det bli aktuelt 
med en felles europeisk standard for dette, 
forteller Schuhmacher.
 
Viktig arbeid gjenstår
Et av målene med K4 har vært å 
etablere en felles HMS-kultur på tvers av 
selskapet. I bunnen ligger en nullfilosofi 
når det gjelder personskader og alvorlige 
hendelser i prosjektene. Og selv om det 
fortsatt gjenstår arbeid mener Werner 
Schuhmacher at organisasjonen absolutt er 
på god vei dit.
 
– Vi har gjort masse bra arbeid, og det er 
høyt engasjement og motivasjon rundt K4-
tiltakene i hele Statnett. Men man endrer 
ikke en kultur over natta. Nå må vi holde 
fokus, drive kontinuerlig forbedringsarbeid 
og fortsette å dra sammen mot en 
utviklende HMS-kultur.

– Vi har gjort masse 
bra arbeid, og det er 
høyt engasjement og 
motivasjon rundt K4-
tiltakene i hele Statnett.

WERNER SCHUHMA
CHER
SENIORRÅDGIVER HMS-KONSERN

STRATEGI

I 34 % av 
prosjekter i «plan 
og prosjektering»

I 73% av prosjekter i 
gjennomføringsfasen

70% av førstelinje, 
drift har gjennomført et 
tilsvarende program

«SIKKER-prosjekt»

SIF beregnes i dag slik: (antall alvorlige hendelser / antall 
arbeidstimer) x 1 000 000. 
Følgende kategorier inngår i definisjonen alvorlige 
hendelser: Alvorlige ulykker, nestenulykker eller farlige 
forhold  som kan føre til alvorlig fraværsskader eller død.

Antall SIF SIF-verdi

Januar 2016 5 19,5

Juli 2018 0 4,6
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Godt fornøyd: Håkon Borgen, konserndirektør 
for Teknologi og Utvikling, løfter frem 

Handlingsplanen K4 som ett av Statnetts 
viktigste HMS-grep i nyere tid.
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Rolle- og ansvarsforståelse 
er avgjørende for god 
sikkerhetskultur

Denne målsetningen bør være kjent 
for alle som jobber i Statnett, hvor 
konsernledelsens strategiske mål er å bli 
ledende på HMS, samt tilstrebe en nullvisjon 
for alvorlige ulykker. Sikkerprogrammet som 
ble utarbeidet i 2014, signaliserte et ønske 
om å bygge opp en sterkere HMS-kultur 
innad i virksomheten, noe som senere 
resulterte i en rekke konkrete tiltak. Særlig 
gruppearbeidene i Sikkerprogrammet 
som ble arrangert over hele landet, og «de 
9 livreddende reglene» som ble lansert i 
forbindelse med HMS-handlingsplanen K4, 
var sentrale kulturbyggetiltak.

Hvis vi spoler frem til 2018, ser vi at 
tiltakene har styrket Statnetts HMS-kultur 
i hele organisasjonen. I løpet av året har 
erfaringene fra Sikkerprogrammet også 
blitt brukt til å styrke sikkerhetskulturen 
gjennom SIKKER-prosjekt. Ett av temaene 
har vært «Den klare linjen», som har ført til 
en tydeligere rolle- og ansvarsdeling mellom 
Statnett som byggherre og entreprenøren 
som arbeidsgiver.

En felles forståelse
Ifølge Jacob Grønn, senior prosjektleder 
på strekningen Balsfjord-Skaidi, har 
SIKKER-prosjekt bidratt til å tydeliggjøre 
forventninger og rolle- og ansvarsfordeling. 
Han fremhever at dette har vært viktig 
for å etablere Statnett som en synlig og 
tydelig byggherre, og avklare hvordan 
entreprenørene og Statnett skal samhandle 
for å nå prosjektets nullvisjon for alvorlige 
ulykker.

– Bevisstgjøring om HMS-lovgivningen 
og kontraktens spilleregler har bidratt til 
å skape en felles forståelse for roller og 
ansvar i henhold til «Den klare linjen», sier 
Grønn. 
 
– Som byggherre må vi først og fremst 
planlegge prosjektet slik at vi minimerer 
HMS-risikoen som entreprenøren må 
håndtere i forbindelse med kontrakten. Vi 
må sikre at entreprenøren både forstår den 
gjenværende HMS-risikoen og at de kan 
håndtere den på best mulig måte, i tillegg 
til at de forstår ansvaret for sin egen HMS- 
kultur. «Livreddende regler» er også en viktig 
del av SIKKER-prosjekt. Men vi får først full 
effekt når vi involverer entreprenørene. Det 
er viktig at de gjør seg kjent med Statnetts 
HMS-kultur, samtidig som vi kan utfordre 
dem og bidra til at de videreutvikler sin egen, 
legger han til.

For å lykkes med å skape en ledende HMS-kultur som favner hele 
virksomheten, må vi forstå Statnetts rolle som arbeidsgiver og 
byggherre.

STRATEGI

«Alle skal trives på jobb 
og komme trygt hjem 
hver dag». 

Sikkerprogrammet
Hensikten med Sikkerprogrammet 
er å oppnå felles kultur og 
forståelse av mål, ansvar og 
konsekvenser med fokus på egen 
adferd, bevisstgjøring og tydelig 
ledelse. Målet er en skadefri 
hverdag. 

FAKTA
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For mye styring
Uklare  
ansvarsforhold

Balansert forhold

For lite styring 

Tydelig og avklart 
ansvar

Risiko for manglende 
fokus på SHA og kvalitet

Hvordan skal vi ha det i vårt prosjekt? Den klare linjen Livreddende regler

Hvordan skal vi ha det  Den klare linjen Tilstedeværelse Livreddende regler
på vår byggeplass? 

Sikre forståelse hos byggherre av kontraktens direkte og indirekte HMS-krav. Identifisere og dokumentere styrker og svakheter som 
avdekkes om entreprenør gjennom hele anskaffelsesprosessen og gjennomføring av kontraktsarbeidet Livreddende Regler.

SIKKER BYGGHERRE (PROSJEKTFASE 1,2)

SIKKER BYGGEPLASS (PROSJEKTFASE 3)

SIKKER ENTREPRENØR (PROSJEKTFASE 1,2,3)

Grønn anbefaler videre å ha et daglig 
fokus på etterlevelse av kontraktsvilkårene. 
I Balsfjord-Skaidi-prosjektet har de i 
fellesskap etablert spilleregler for hvordan 
de skal jobbe sammen – noe han mener 
kan adopteres og tilpasses av andre. 
Ellers minner han om at utvikling tar tid, 
og at det krever kontinuerlig jobbing for å 
opprettholde- og videreutvikle HMS-kultur.

– SIKKER-modulene må tas opp og 
gjennomgås igjen og igjen, avslutter han.

– Ta en prat om eventuelle utfordringer
Byggeleder Ina Mellem, fra rådgiverfirmaet 
Indira i Narvik, jobber i prosjektet Sildvik-
Skjomen på oppdrag for Statnett. Hun 
løfter for deres del frem økt fokus på de 
9 livreddende reglene som noe av det 
viktigste med SIKKER-prosjekt-satsingen:

– Vi ser at de 9 livreddende reglene 
harmonerer godt med entreprenørenes 
retningslinjer, samtidig som de gir oss 
en god plattform for å trekke paralleller 
til problemstillinger knyttet til HMS. 
Reglene er også en naturlig del av 

stasjonsgjennomgangen for nytt personell, 
forteller Mellem.

Hun utdyper at SIKKER-prosjekt bidrar 
til å sette aktuelle- og prosjektspesifikke 
problemstillinger på dagsorden, og at det 
gir dem god anledning til å «ta en prat 
om hvor skoen eventuelt trykker». En 
slik prosess bidrar utvilsomt til en positiv 
sikkerhetskulturbygging sammen med 
entreprenørene.

På spørsmål om de har gjort noen 
erfaringer som det også kan være nyttig 

for andre Statnett-prosjekter å vite om, 
forteller Mellem om et lokalt tiltak de har 
gjort for å forhindre ulykker innenfor fastsatt 
risikoavstand – punkt 3 i de livreddende 
reglene:

– I prosjekt Sildvik-Skjomen har det blitt 
utarbeidet et skilt som skal angi fare ved 
nærhet til høyspentlinjer, ettersom linjer 
krysser parkeringsplassen ved ankomst til 
byggeplassen. Vi synes skiltet er informativt 
og tydelig med hensyn til elsikkerhet, 
avslutter Mellem. 

JACOB GRØNN
SENIOR PROSJEKTLEDER

INA MELLEM
BYGGELEDER
INDIRA
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VERNETJENESTEN

Til daglig er Svenslis viktigste oppgave å 
legge til rette for at hver av de totalt 33 
lokale verneombudene får gode muligheter 
til å gjøre jobben sin. Verneombudvervet 
innebærer å hjelpe til med å skape trygge 
og gode arbeidsforhold i hele landet, 
der Statnett har anlegg eller prosjekter. 
Derfor mener også Svensli det er viktig 
at verneombudene er tett involvert i 
tilretteleggingen av forskjellige HMS-tiltak 
og at de gjerne kan bidra enda mer i den 
tidlige fasen av planleggingsarbeidet for nye 
prosjekter.

Lokalkunnskap er viktig
– Verneombudene har en tendens til å bli 
for lite eller for sent involvert i prosjektene 
våre. Jeg tror det er hensiktsmessig om de 
i enda større grad får anledning til å være 
aktive deltakere i denne typen prosesser, 
sier Svensli.

– Tidlig medvirkning kan bidra til å belyse 
risikobildet, fordi verneombudet sitter på 
unik lokalkunnskap. Kanskje det til og med 
kan spare oss for helikopterturer – eller at 
vi kan gjøre prosjektbefaringer med kun 

to personer – hvis vi i enda større grad 
involverer de lokale verneombudene, 
utdyper han.

Dette er også et ledd i Statnetts 
overordnede HMS-satsning. Ifølge Svensli 
er det derfor avgjørende å legge godt til 
rette for alle prosesser som gjør det mer 
naturlig å tenke at «verneombudet må 
være med, fordi alt vi planlegger og bygger 
foregår i et verneområde».

Nye rutiner skal sikre bedre 
oppfølging i prosjekt
Ifølge Svensli ligger det i Statnetts DNA å 
ta el-sikkerhet på alvor og derfor har det 
ikke vært noen store problemer for de 
ansatte å akseptere viktigheten av et solid 
HMS-rammeverk. En litt større utfordring 
kan det være når anleggsvirksomhet møter 
el-sikkerhetsregimet i ulike prosjekter. 
Anleggsentreprenører er kanskje 
ikke i samme grad er kjent med el-
sikkerhetsutfordringer og Statnetts anlegg. 

– Det er viktig at vi opptrer som 
profesjonelle byggherrer og anleggseiere, 

slik at vi sammen kan skape sikre 
arbeidsplasser og prosjekter. Samtidig må 
vi påse at vi også “feier for egen dør” og 
har et godt internkontrollsystem. Her er 
det iverksatt et forbedringsarbeid, forteller 
Svensli.

I et av de nye tiltakene som 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har igangsatt, vil 
hovedverneombudet erstatte ditt «hjemme-
verneombud» når du jobber ute på et 
prosjekt. Det vil si at du har anledning til å 
kontakte Svensli dersom du har spørsmål 
knyttet til HMS.

Skulle du ha behov for en prat med 
hovedverneombudet, er også sjansen stor 
for at han vil sette pris på henvendelsen:

– Min ambisjon er at alle som jobber i 
Statnett skal tenke at det er naturlig å bruke 
verneombudet. Dette kommer vi helt sikkert 
til å se langt mer av fremover, ettersom vi 
fokuserer enda sterkere enn før på tidlig 
involvering, avslutter Svensli.

– Tidlig involvering av  
verneombudene gir mange gevinster
– Det er bra for arbeidsmiljøet, økonomien og kvaliteten i prosjektene at de lokale 
verneombudene inkluderes i tidlig i prosessen, mener hovedverneombud Egil Arild Svensli.

VERNETJENESTEN

– Min ambisjon er 
at alle som jobber i 
Statnett skal tenke at 
det er naturlig å bruke 
verneombudet.

EGIL ARILD SVENSLI
HOVEDVERNOMBUD 
STATNETT

Vernetjenesten og de 
ansatte i fokus
– Nøkkelen til å lykkes med HMS-arbeidet i Statnett er 
involvering og ansvarliggjøring gjennom hele organisasjonen, 
fra medarbeidere over hele landet til ledelsen på 
hovedkontoret i Oslo. I løpet av HMS-uken og en rekke 
aktiviteter, vil alle ansatte på en eller annen måte møte denne 
tematikken, forteller Therese Karoline Borhaug Gjelsten, 
redaktør for HMS-magasinet og prosjektleder for HMS-uken.

HMS-uken 2018:

Uke 43 er den europeiske HMS-uken (The 
European Week for Safety and Health 
at Work). Hva kan da være bedre enn at 
Statnett, samtidig med flere av de andre 
TSO’ene i Europa, arrangerer sin egen 
HMS-uke?  Vi har et program som spenner 
fra et lunsjmøte med vernetjenesten, til en 
ledersamling og HMS-konferansen som 
streames til hele organisasjonen.
  

– Vi har allerede kommet langt med 
utrullingen og implementeringen av «Ni 
Livreddende Regler». Vår første HMS-
uke handler om å systematisere HMS-
styring og internkontroll. Sammen med 
medarbeiderinvolvering er dette en 
forutsetning for at HMS skal bli noe mer 
enn et dokument eller et skjema.
 
 

– Derfor setter vi gjennom HMS-uken et 
særlig fokus på vernetjenesten og riktig 
involvering av denne. Gjennom hele uken 
vil organisasjonen få ulike «drypp» av 
informasjon og inspirasjon. Målsetningen 
er at alle sitter igjen med et klarere bilde 
av hva vernetjenesten er og hvordan den 
bedre skal brukes og involveres, avslutter 
Gjelsten.   

Mandag 22.10.18 Tirsdag 23.10.18 Onsdag 24.10.18 Torsdag 25.10.18 Fredag 26.10.18

Intern HMS-dag VO-forum HMS-konferansen (streames) Intern HMS-dag

Kl. 8.00 Morgenstand om 
vernetjenesten med 
verneombud og ledelsen

Verneombudene i
Statnetts interne fora

Morgenstand med HMS-
konsern

Kl. 9.00 Åpning med Auke Lont

Historien til verneombudene 
i Statnett med 
hovedverneombud  
Egil A. Svensli

Åpning med Øivind Rue

Elsikkerhet med Arnfinn 
Granheim

Kl. 10.00 Inspirasjon verneombudene 
med Leif Johnsen fra Helse 
Vest

AMU i Statnett med Steinar 
Jøråndstad

Inspirasjon AMU med Arne 
Bernhardsen

Kl. 11.00 Lunsjmøte om 
vernetjenesten (streames)

Intervju Sikkerprisvinner 
2017 Jan Atle Johansen

Kl. 12.00 Systematikk rundt 
vernetjenesten med Werner 
Schuhmacher

Verneombudets involvering 
under endringer med 
Elisabeth Vike Vardheim

Kl. 13.00 Oppsummering av HMS-
konferansen med Håkon 
Borgen

Kl. 14.00 Erfaringer med involvering av 
verneombudet med Christian 
Færø

Statnetts første HMS-uke setter fokus på vernetjenesten og riktig involvering av den. Gjennom hele uken vil organisasjonen få ulike «drypp» 
av informasjon og inspirasjon. Målsetningen er at alle sitter igjen med et klarere bilde av hva vernetjenesten er og hvordan den skal brukes 
og involveres. Og kanskje at alle har fått en ny refleks.

Foto: Arne Inge Solgard
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OBS! Det kan forekomme endringer i programmet!
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På jakt etter avvik
Vernerunder er et av HMS-tiltakene i Statnett som sikrer et trygt 
arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi var med til Viklandet trafostasjon 
for å se verneombudet i aksjon.

Klokken nærmer seg 11.30 i den trivelige 
kantinen til Statnett Sunndalsøra. Ved ett av 
bordene sitter to rutinerte herrer og legger 
en plan for dagens befaring. De skal straks 
i gang med den årlige vernerunden på 
Viklandet trafostasjon, hvor hensikten er å 
avdekke eventuelle feil eller mangler. I tillegg 
til de faste rutinene på anlegget, er det 
viktig med en grundig sjekk som dette for å 
ivareta sikkerheten til alle som jobber her.

Vanligvis er det stasjonsleder Odd Sæther 
som bestemmer, men akkurat i dag er 

rollene snudd litt på hodet: I stedet er det 
verneombud Dagfinn Rolfseng som leder 
an, mens stasjonslederen først og fremst 
skal være med for å observere. Til daglig 
jobber Dagfinn som energiteknikker, men 
verneombudvervet gjør at han enkelte 
arbeidsdager får anledning til å gjøre noe 
helt annet.

Verneombudet i fokus
– Det er spennende å få være en del av 
utviklinga innen HMS. Da jeg begynte som 
verneombud her på Sunndalsøra i 2011, 

Foto: Terje Borud
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hadde Statnett allerede opprettet HMS-
forum og verneombud-forum. Jeg opplever 
at det siden den gang har blitt enda større 
fokus på verneombudene. Nå har folk 
blitt mer bevisste på rollen, og det er nok 
generelt sett litt mer populært å bli utnevnt 
til verneombud nå enn før, sier Dagfinn.

Den ubemannede Viklandet trafostasjon 
er én av totalt 11 stasjoner i regionen som 
verneombud Dagfinn har ansvar for å 
kontrollere. Selve vernerunden tar om lag 
én time.

Ut på oppdrag
Dagfinn og Odd setter seg i bilen. 
Kjøreturen tar drøye 10 minutter – opp i 
fjellsiden, inn på en grusvei og gjennom 
en låst bom. Snart kommer trafostasjonen 
til syne, i samme øyeblikk som solen 
dukker frem bak skyene. I bakgrunnen ser 
vi Sunndalsøra, omkranset av høye fjell 
i naturskjønne omgivelser. Odd scanner 
nøkkelkortet sitt og taster koden som gjør 
at porten åpner seg langsomt. De låser seg 
inn i stasjonsbygget, og går straks i gang 
med selve vernerunden.

Utstyrt med grønn hjelm, gul og svart 
refleksjakke og en iPad, går Dagfinn 
igjennom den detaljerte sjekklisten punkt for 
punkt. Han starter innendørs, hvor det blant 

VERNETJENESTEN VERNETJENESTEN

annet står parkert store anleggsmaskiner 
og forskjellig utstyr er lagret. Han påser 
at førstehjelpsutstyret er lett tilgjengelig. I 
arbeidsrommet – som noen ganger brukes 
til prosjekter – sjekker han at luftkvalitet, 
renhold og lysforhold er tilfredsstillende. 
Han sjekker også at alle produktene i det 
adskilte kjemikalierommet er oppbevart 
forsvarlig.
– Ingen avvik, konstaterer Dagfinn fornøyd.
Vernerunden fortsetter utendørs, langs 
kabler, effektbrytere og trafoer på rad og 
rekke. Gjerder og dører må også sjekkes.

– Dette blir jeg nødt til å melde inn
Til tross for den konstante, elektriske 
summingen er det merkelig fredfullt å tusle 
rundt på Viklandet trafostasjon. Heldigvis 
ser alt ut til å være i skjønneste orden, og 
både verneombudet og stasjonslederen er i 
godt humør der de spaserer langs ruten.

– Egentlig er det nokså sjelden at vi 
oppdager noe som må utbedres, forklarer 
Dagfinn, mens han krysser av nok et punkt 
på iPad-en sin.

Han har knapt rukket å si ordene før han får 
øye på noe som krever oppmerksomhet: 
Et ganske stort hull i asfalten. Kanskje er 
det et resultat av telehiv? Hullet er i tillegg 

lokalisert like ved en skråning, og fra et 
HMS-perspektiv krever dette handling:

– Ja ... Dette hullet blir jeg faktisk nødt til å 
melde inn! Her kan det være en viss risiko 
for at noen snubler og slår seg. Selv om 
dette er et lite avvik, er det absolutt noe det 
kan være en god idé å utbedre, sier han.

Litt senere på vernerunden finner han også 
en del av en takrenne som tilsynelatende 
har blåst av i kraftig vind. Heldigvis stoper 
det der, og Dagfinn og Odd virker godt 
fornøyd når de avslutter inspeksjonen. To 
små avvik som enkelt kan utbedres er ingen 
grunn til bekymring.

Skal ha tid til å gjøre jobben
På Viklandet-stasjonens kombinerte 
kjøkken og møterom setter de seg ned og 
tar en kopp kaffe. Med noen få tastetrykk 
på iPad-en, er også rapporten til Dagfinn 
klar til å sendes inn. Nå blir det opp til Odd 
å utpeke en arbeidsleder som får ansvar for 
å utbedre manglene, men det tar han når 
han er tilbake på kontoret. 

Samtalen over kaffekoppene dreier seg 
om viktigheten av at den som er utnevnt 
til verneombud tar oppgaven sin på alvor. 
Ikke minst er begge opptatt av at også 

stasjonsledelsen må legge mest mulig til 
rette for at vedkommende kan gjøre en god 
jobb.

– Verneombudsrollen blir kanskje litt for 
lite prioritert noen ganger, ettersom det 
ikke er en stilling.  Det kan fort bli en slags 
bi-jobb. Likevel er vi veldig tydelig på at 
verneombudet skal få god nok tid til å utføre 
denne rollen, forklarer stasjonsleder Odd.

 – Det skal absolutt ikke være slik at 
verneombudene først kommer inn i bildet 
hvis det skjer alvorlige hendelser, legger 
han til.

På vei ut til bilen fleiper de med at det 
sikkert blir Dagfinn selv som blir utnevnt til 
arbeidsleder for de registrerte avvikene, selv 
om han egentlig er ferdig med jobben med 
det samme rapporten er sendt inn. Dette 
skjer visst relativt ofte. Faren for å pådra seg 
merarbeid bryr han seg ingenting om:

– Jeg vil absolutt anbefale andre å ta på seg 
verneombudsrollen. Den er interessant, og 
vi lærer oss mye om HMS – som er viktig i 
Statnett. Vi får også være med på forum én 
gang i året, som er både lærerikt og sosialt, 
avslutter han.

– Egentlig er det 
nokså sjelden at vi 
oppdager noe som 
må utbedres.

DAGFINN ROLFSENG
VERNEOMBUD OG  
ENERGITEKNIKER

Involvering av vernetjenesten bidrar til at 
arbeidstakernes HMS-interesser ivaretas 
på en god og riktig måte. I prosjekter vil 
vernetjenesten kunne bidra med viktig 
lokalkunnskap og relevante erfaringer.

Tre om vernetjenesten
Hvorfor er det viktig med god involvering av vernetjenesten?

HMS 2018 16

Foto: Terje Borud
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Risiko: Dagfinn dokumenterer et 
hull i bakken som fort kan utgjøre 

en snublefare for kollegaer som 
ferdes på området.

Min erfaring er at engasjerte verneombud 
bidrar svært positivt til en SIKKER hverdag. 
Med sitt bidrag spiller de en viktig rolle 
både i daglig drift og i prosjekter. De vet 
godt hvor “skoen trykker” og er absolutt 
gode støttespiller for ledere, medarbeidere 
og andre avdelinger i Statnett i relevante 
HMS-spørsmål.

I Drift & Marked har vi verneombud i 
alle stasjon- og ledningsområdene. 
Verneombudene deltar i faste vernerunder 
og involveres også i andre saker innenfor 
vernearbeid. De er ressurspersoner med 
bred kompetanse på arbeidet som utføres, 
og det er viktig i vernearbeidet. 

Øystein Fjærbu  
Seksjonsleder 
IKT-infrastruktur

Lars Folgerø  
Stasjonsleder 
Rogaland

Bergit Svenning  
Driftsgruppeleder, 
Nord
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Systematisk HMS-arbeid 
gjør oss tryggere

– Systematisk HMS-arbeid, der vi kartlegger prosesser og 
håndterer risiko i et felles rammeverk, er livsviktig for oss i 
beredskaps- og vedlikeholdsgruppa. Ofte handler det om 
å dokumentere kunnskap og erfaring som allerede er i bruk 
ute i prosjektene. Når dette blir satt i system sikrer vi en 
felles referanseramme som øker sikkerheten på et anlegg 
eller i et prosjekt – for alle. 

SYSTEMATISK HMS SYSTEMATISK HMS

– De kjenner til farene og 
vet når de står ovenfor 
risikosituasjoner.

CHRISTIAN FÆRØ
LEDER FOR BEREDSKAP OG VEDLIKEHOLD

Foto: Terje Borud
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SYSTEMATISK HMS SYSTEMATISK HMS

opplevde han at en tremast knakk og at 
han og en kollega gikk i bakken. Bjørn 
Ove slapp unna med skrubbsår og lettere 
skader, mens kollegaen omkom. – Jeg tror 
den største forskjellen mellom nå og da 
er at vi jobber mye mer systematisk med 
risiko, særlig i forkant av prosjektene, men 
også daglig, ute på anlegg. Risikomatriser 
og gjennomganger med andre aktører og 
deltakere gjør at vi klarer å identifisere farlige 
situasjoner før vi står midt i dem. Så har 
også holdningene til sikkerhet og sikring 
endret seg over tid, spesielt de siste årene. 
Daglige morgenmøter sørger for at alle vet 
hvor de andre er og at vi forbereder for 
eksempel helikopterløft og klatring i god tid, 
sier Aalberg.

Riktig og viktig
Når vi drar på tur med Christian Færø 
har avdelingen, i samarbeid med Trond 
Furunes, kommet langt i arbeidet med 
HMS-rammeverket, men de er langt fra 
klare. – Dette er jo en prosess som må 
pågå kontinuerlig, en blanding av formelle 
rutiner, verktøy, rammeverk og holdninger 
hos dem det gjelder. For meg er det 
ekstremt viktig at arbeidet skjer nedenfra 
og opp; at de som skal bruke verktøyene vi 
lager kjenner igjen situasjoner, utfordringer 
og farer. Når det går hånd i hånd med den 
topplederforankringen vi har fått til etter 
Namsos, mener jeg vi gjør noe riktig og 
viktig, avslutter leder for beredskap og 
vedlikehold, Christian Færø. 

I snart fire og et halvt år har Christian 
Færø ledet det som nå er 46 montører 
og fagfolk i BBB-gruppa i Statnett, den 
gjengen du finner i firkanten «Beredskap 
og vedlikehold» på organisasjonskartet. 
Avdelingen har vokst fra rundt 15 personer 
da Færø hadde sin første dag på kontoret 
i Trondheim. Lederen ser på veksten både 
som en anerkjennelse av at de gjør godt 
arbeid for Statnett, og som en nødvendig 
aktivitet i et konsern som ikke lenger gjør så 
mye av jobben selv.

– Statnett er sannsynligvis blant de mest 
profesjonelle byggherrene i Norden. Vi 
gjennomfører kompliserte prosjekter, fulle 
av fantastiske løsninger og banebrytende 
teknologi, i samarbeid med de beste 
entreprenørene vi klarer å finne i markedet. 
Samtidig er dette også en utfordring, av 
to grunner. Å jobbe i den skarpe enden, 
slik vi gjør, gir viktig kunnskap som kan 
kanaliseres inn i en bestillerorganisasjon. 
Utførelse av arbeid av Statnett-ansatte 
stiller like store krav til etterlevelse av 
regelverket, som for en hvilken som helst 
leverandør. Og for oss som befinner oss 
ute i felt er det fare for at vi faller mellom 
to stoler i et HMS-perspektiv. Vi er ikke en 
underleverandør, men vi er ikke alltid en 
tydelig nok del av Statnett heller. Og i det 
gapet kan det oppstå farlige situasjoner, 
mener Christian Færø.

Har alltid tenkt HMS
Vi prater mens vi kjører nedover fra 
Trondheim, langs Surna, en av Norges 

rikeste lakseelver, på vei til det som i 
gjennomgangen av PSI-en på kontoret 
heter «Ny 420 kV Snildal – Surna». Flere 
team jobber på den nye stasjonen og med 
mastene ute i linjen. Vi er med for å få et 
inntrykk av hva det vil si å håndtere risiko i 
hverdagen. For Christian har dette vært et 
prioritert område fra dag én.

– Litt forenklet kan du si at jeg oppdaget en 
mangel på systematikk og struktur i HMS-
arbeidet og materialet nesten med en gang 
jeg startet i jobben. Dette er en gruppe 
mannfolk – og fra neste uke også én 
kvinne! – som tar godt vare på hverandre. 
De kjenner til farene og vet når de står 
ovenfor risikosituasjoner. De planlegger i 
forkant, kommuniserer underveis og de 
med lang erfaring tar ansvar for de med 
kortere fartstid. Problemet, fra mitt ståsted 
som leder, er at det ikke fantes et dekkende 
HMS-rammeverk der all denne kunnskapen 
om de forskjellige rollene var dokumentert, 
og deretter bygget inn i et solid verktøy for 
risikoanalyse.

At vi ikke har hatt noen alvorlige hendelser 
i de årene jeg har jobbet med gruppen, 
sier litt om nivået på de som jobber 
her. Men HMS-arbeidet kan ikke være 
personavhengig, det må bygges inn i 
hverdagen, i prosesser, dokumenter, planer 
og organisasjonen.

– Vi burde ha visst
En hendelse som var alvorlig nok, men 
som endte godt, skjedde i Namsos for et 
drøyt år siden. Et av teamene jobbet med 
å demontere en stasjon, en effektbryter 
sto i veien for vinsjevaieren og en kran 
var tilstede på anlegget en kort stund. 
Teamkoordinator Bjørn Ove Aalberg, en 
av de vi møter når vi besøker «Ny 420 kV 
Snildal – Surna», var tilstede og forteller: 
– Stasjonspersonalet var ikke nærheten 
og vi trodde det var mulig å dele bryteren, 
demontere den med kranen og legge den 
ned for å gi plass til vinsjevaieren. I ettertid 
er det lett å se at vi skulle ha ventet, men 
i et HMS-perspektiv burde vi ha visst at 
det var SF6-gass i bryteren. Vi gikk raskt 
unna da vi hørte gassen sive ut, og ingen 

ble skadet. Men trykket kunne ha skapt en 
farlig situasjon, gassen økte CO2-avtrykket 
til Statnett og hele hendelsen burde ha vært 
unngått.

Christian Færø har vært borte og beundret 
en helt ny brems som ble levert fra Tyskland 
rett før vi ankom basen, et 10 tonn tungt 
monster som holder igjen når de trekker 
spennet gjennom mastepunktene i en trase. 
Han blir med i samtalen når han hører at 
Bjørn Ove snakker om Namsos. 

– Vi håndterte den hendelsen som et avvik, 
noe som ga oss mulighet til både å lære, 
men ikke minst, synliggjøre behovet for 
et enda større fokus på HMS-arbeidet. 
Granskingen er noe som blir lagt merke til 
lenger opp i organisasjonen. I kjølvannet 
av rapporten og erfaringene vi gjorde oss, 
ble vi tildelt den HMS-ressursen som vi 
spurte etter og som fortsatt bistår oss i 
arbeidet med å systematisere rammeverk, 
dokumenter og prosesser.

Har kjent farene på kroppen
HMS-ressursen heter Trond Furunes, og er 
den samme som gjennomførte granskingen 
av Namsos-hendelsen. – Som gransker 
er dokumentasjon og beskrivelser av 
arbeid noe av det første du spør etter. Og 
i Christian sin avdeling var det rom for å 
gjøre dette enda bedre enn de hadde fått 
til før Namsos. Med den ekstra ressursen 
som jeg representerte, kunne vi jobbe 
videre med såkalte arbeidsbeskrivelser 
og risikomatriser, basert på workshops 
med montørene og observasjon i felt. 
Det sikrer at HMS-arbeid, dokumenter 
og rammeverk faktisk beskriver en reell 
situasjon som montørene kjenner seg igjen 
i. Og selv om jeg kan bidra med mye, må 
initiativet komme fra ledelsen i en avdeling 
og arbeidet må gjøres av de som befinner 
seg ute på anleggene. Da må de oppleve 
at arbeidsbeskrivelser og risikomatriser, 
PSI-er og andre verktøy er til å kjenne igjen 
og dekker den jobben som skal utføres, sier 
Furunes. 

Bjørn Ove Aalberg vet hva risiko er, han 
har kjent det på kroppen. Tidlig i karrieren 

– Jeg tror den største forskjellen mellom nå og da er at 
vi jobber mye mer systematisk med risiko

BJØRN OVE AALBERG
MONTØR 
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Leder Beredskap og vedlikehold: Christian 
Færø har på snart fem år ennå ikke opplevd 

noen alvorlige hendelser i sin gruppe.

Overlevde fall: – Holdningene til sikkerhet og 
sikring har endret seg, sier Bjørn Ove Aalberg, 
som for flere år siden ble vitne til en fallulykke 
som fikk fatale konsekvenser.
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Ertsmyra trafostasjon 3. oktober 
2017. Været er typisk norsk og 
typisk Vest-Agder en tidlig høstdag; 
vekslende skydekke med litt regn og 
sol om hverandre. Det omfattende 
spenningsoppgraderingsprosjektet Vestre 
korridor er godt i gang, og akkurat denne 
dagen er det montørene fra Relacom som 
er i gang med å trekke fiberkabel inne på 
stasjonsområdet.
 
Ingen skade, men mye å lære
Å etablere kabel fra endemaster og inn 
til kontrollhus, er hardt arbeid. Inne på 
stasjonen er det snakk om lange avstander, 
ofte flere hundre meter. Kabelen skal 
gjennom et trekkerør i en prosess som 
kalles subbing, der montørene både 
trekker, dytter og i dette tilfellet, bruker en 
bensindrevet vinsj.
 
På et tidspunkt sto montøren ved kummen 
der trekkrøret munner ut. Han holder seg 
fast i endemasten med den ene hånden 
samtidig som han tar tak i trekket han 
skal bruke til å dra fiberkabelen gjennom 
røret med den andre. I neste øyeblikk får 
han et støt som går gjennom kroppen og 
som sender ham rett på Legevakten for 
en grundig sjekk. Og selv om montøren 
er tilbake på jobb dagen etter, er 
strømgjennomgang en så alvorlig hendelse 
at arbeidet stoppes, området sikres og 
uhellet utredes.
 
Flere faktorer å ta hensyn til
– Stasjonen var ikke idriftsatt og arbeidet 
med å etablere maskenettet for jording 
pågikk fremdeles, forklarer planlegger i 
IKT-divisjonen og ansvarlig for fibertrekket 

på Ertsmyra, Eva Graff Bjerke. – Men da vi 
utredet hendelsen oppdager vi flere forhold 
som forklarer hvordan dette kunne skje. 
For det første var ikke jordingsarbeidet på 
stasjonen avsluttet. For det andre ligger det 
en jordingskabel langs trekkrøret som den 
uheldige montøren kom i kontakt med. Og 
fordi han samtidig holdt fast i endemasten 
på anlegget, utjevnet han det som må ha 
vært en nivåforskjell i spenningen på utsiden 
og innsiden av transformatorstasjonen. 
Strømgjennomgangen var resultatet 
av disse omstendighetene, forklarer 
Graff Bjerke. Det var ikke krav om at 
jordingsarbeidet skulle være avsluttet før 
IKTs arbeid, noe som forklarer hvorfor man 
heller ikke var oppmerksomme på akkurat 
denne risikoen.
 

Økt bevissthet og endrede rutiner
– Statnett sine prosjekter er komplekse, 
med entreprenører og underleverandører 
og interne aktører som samarbeider i 
hele anleggsperioden, fortsetter Håkon 
Fartum, HMS og kvalitetssjef i IKT.   – 
Det er en imponerende logistikk- og 
kompetanseoperasjon, samtidig som 
kompleksiteten i seg selv er en utfordring, 
ikke minst fra et HMS-ståsted. Det var dette 
vi i IKT erfarte til fulle denne høstdagen i 
oktober i fjor, og det er dette vi har lært av 
og allerede iverksatt flere tiltak for å unngå 
at skjer i fremtiden.
 
– Vi kommer ofte inn langt ut i 
anleggsperioden, ikke alle er klar over når 
vår del av prosjektet skal gjøres og noen 
ganger faller vi litt mellom to stoler. Vi er 

Et uhell med strømgjennomgang på Ertsmyra i fjor ble en 
vekker for IKT-divisjonen og måten de tenker risiko på i 
forbindelse med oppdrag på anlegg og prosjekter. Læringen 
fra kartleggingen bygges inn i planer og prosesser – mens 
erfaringen etter hendelsen øker bevisstheten og HMS-fokuset 
hos ansatte og underleverandører.

Læring etter uhell øker 
sikkerheten i IKT-prosjekter

Foto: Johan Wildhagen

både en underleverandør til prosjektet og 
en del av Statnett når vi gjør denne jobben 
over en kort periode i et prosjekt som går 
over mange år. Risiko vi kan være spesifikt 
eksponert for i denne relativt korte perioden 
identifiseres ofte ikke i tilstrekkelig grad i 
prosjektets overordnete SHA-plan.
 
– Et konkret læringspunkt fra Ertsmyra 
er at IKT skal kontrollere status på 
jordingsarbeidet før vi setter i gang, samt 
inkludere dette i SJA i samarbeid med 
hovedprosjektet. Vi må også kartlegge 
egen risiko grundigere i forkant, når vi setter 
opp prosjekt- og aktivitetsplanen og vi må 
formidle de farene som er identifisert videre 
til entreprenøren, sier Fartum. Selv om vi 
skal være en del av prosjektets totale SHA-
plan, er det viktig å selv sørge for at risiko 
knyttet til vårt arbeid, på det tidspunktet 
vi skal inn, vurderes spesifikt av oss i 
samarbeid med hovedprosjektet. Denne 
lærdommen er tatt inn i prosjektprosessen 
og delt med våre kolleger i IKT og de andre 
divisjonene.
 
– HMS er noe helt annet i dag enn for 
bare 6-7 år siden, avslutter Eva Graff 
Bjerke. – Mye kan gjøres ved å oppdatere 
dokumenter og prosesser i forbindelse med 
planlegging av prosjekter. Men vi kommer 
ikke utenom at dette først og fremst handler 
om holdninger og bevisstgjøring. Å tenke 
HMS er å tenke sikkerhet. Og det er en 
viktig lærdom, også fra uhellet på Ertsmyra.

– HMS er noe helt 
annet i dag enn for bare 
6-7 år siden.

EVA GRAFF BJERKE
PLANLEGGER 
IKT-DIVISJONEN
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«Å dokumentere en hendelse så raskt 
som mulig etter at den har skjedd, er en 
god hjelp i forbindelse med granskingen. 
Denne strektegningen, som beskriver 
IKT sitt uhell på Ertsmyra, ble lagt ved 
den endelige rapporten.»
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– Statnett sine prosjekter 
er komplekse, med 
entreprenører og 
underleverandører og 
interne aktører som 
samarbeider i hele 
anleggsperioden.

HÅKON FARTUM
HMS- OG KVALITETSSJEF 
IKT-DIVISJONEN
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Dronepilotenes 
viktigste oppgave er 
å fjerne HMS-risiko
Hvis du trodde Statnetts droneprogram bare var lek og moro, 
tar du feil; Dronene bidrar først og fremst til å redusere risiko og 
å spare verdifull tid.

– For å ta et eksempel fra Torbudalen, 
hvor vi har linjestrekk på den andre siden 
av et vann: Å kjøre opp, ta båten over, og 
så klatre opp et steinbrudd for å foreta 
inspeksjon på fem master, ville tatt to dager. 
Med drone tur/retur vil det kanskje ta fire 
timer. Og vi slipper HMS-risiko – ingen må 
klatre i masten, sier senioringeniør Thomas 
Negård.
 
Som leder for Statnetts droneprogram 
på Sunndalsøra har han stilt til intervju en 
rekke ganger det siste året. Det skyldes 
at mange er nysgjerrige på hva «denne 
droneavdelingen» deres egentlig holder på 
med. Mange forbinder nok fortsatt det å fly 
droner med en hobby.
 
Kan erstatte helikopterturer
Statnetts droneprogram ligger langt fremme 
i profesjonell bruk av teknologien, takket 
være tidlig satsing på teknologien og at det 
fantes flere egnede bruksområder. Negård 
forklarer at dronene allerede bidrar til å gjøre 
arbeidsdagen tryggere.
 
– Programmet er todelt: Vi har en operativ 
del, hvor vi på daglig basis bruker droner 
til å gjennomføre inspeksjoner. I tillegg har 
vi en FoU-del, hvor vi jobber med å utvikle 
egne løsninger som er skreddersydd for 
oss. En tilsvarende satsing finnes ikke noe 
annet sted i verden, så her er vi i førersetet, 
sier Negård.
 
– Vår «første-pri» er å fjerne HMS-risiko. Det 
betyr for eksempel at vi kan redusere arbeid 
i høyden eller at vi ikke trenger å bruke 
helikopter. Vi kan også foreta inspeksjoner 
der det er spenning på – altså at vi slipper å 
koble ut spenningen, forteller han videre.
 
Foruten betydelig redusert HMS-risiko 

og tidsbesparelser, er det et viktig ledd i 
Statnetts klima- og miljøsatsing å bruke 
droner i stedet for helikopter der det lar 
seg gjøre. Tall fra 2017 viser at Statnetts 
DJI Mavic-droner har et gjennomsnittlig 
CO2-utslipp på kun 0,002 kg per flytime. 
Til sammenligning ligger et helikopters 
gjennomsnittlige CO2-utslipp på rundt 457 
kg per flytime.
 
Ingen lek
Negård understreker at det å være 
dronepilot for Statnett absolutt ikke 
er en lek, selv om det bidrar til å gjøre 
arbeidshverdagen litt mer interessant. Han 
minner også om at de blant annet må følge 
Luftfartstilsynets forskrift om luftfartøy som 
ikke har fører ombord, i tillegg til Statnetts 
egen operasjonsmanual som definerer 
hvordan droner skal brukes i oppdrag.
 
 Et av målene i FoU-satsningen til 
droneprogrammet er å etablere en 
tjeneste som gjør det mulig å fjernstyre 
droner på diverse anlegg direkte fra 
overvåkingssenteret på Sunndalsøra. Dette 
vil gjøre det mulig å foreta inspeksjoner når 
som helst på døgnet med noen museklikk 
foran en skjerm, uten å fysisk måtte besøke 
en trafostasjon for å inspisere.
 
– Ellers ser vi på ting som automatisk 
feildeteksjon, basert på kunstig intelligens, 
maskinlæring og analyse av store mengder 
komplekse data. Det jeg savner på selve 
dronen er enda bedre bildekvalitet, og 
zoom-funksjon, slik at vi slipper å gå så 
nærme. Lengre flytid hadde også vært en 
fordel. Nå er det maks 12-15 minutter, og 
vi har sikkerhetsmarginer vi må følge. Mer 
kompakte droner kunne vært noe, men de 
vi har i dag fungerer bra, avslutter Negård.

– Vår «første-pri» er å fjerne HMS-risiko.

THOMAS NEGÅRD
SENIORINGENIØR 
OG DRONEPILOT

Droneprogrammet:
Tre FoU-prosjekter som involverer bruk av droner 
ledes fra overvåkningssentralen på Sunndalsøra:
• AI-4-UAS (Artificial Intelligens for unmanned 

aerial systems) utvikler kunstig intelligens for 
prosessering av data fra flere typer sensorer. 
Dataene hentes inn ved hjelp av droner. 
Rask behandling av data, som for eksempel 
bildegjenkjenning, skal bidra til å effektivisere 
inspeksjoner av strømnettet. 

• Automatisk flyvning på stasjon skal utvikle 
automatisk flyving med droner for å inspisere 
transformatorstasjoner. 

• Automatisk flyvning langs ledning skal utvikle 
langdistanse inspeksjon av ledninger ved hjelp  
av droner.

FAKTA
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– Målet er mer skånsomme byggeprosjekter 
og en raskere tilbakeføring av naturen 
til den opprinnelige tilstanden etter at 
arbeidet er avsluttet, forteller areal- og 
miljørådgiver Ellen Torsæter Hoff i Statnett. 
– Med mer kunnskap kan vi bli enda bedre 
til å planlegge og gjennomføre såkalte 
avbøtende tiltak i anleggsprosjektene. 
Slik kan vi sikre at omfanget av natur-
inngrepene, klimagassutslipp fra myr og 
våtmark og tap av naturverdier blir minst 
mulig. 

Forskning på inngrep
“Nytt rammeverk for grønnere naturinngrep 
og reduksjon av klimagassutslipp i 
anleggsarbeid” (GRAN) gjennomføres 
i samarbeid med blant annet Norsk 
institutt for naturforskning (NINA), går over 
tre år og er støtte av Forskningsrådets 
ENERGIX-program. – Før sommeren 
var vi på befaring i området mellom 
Ertsmyra transformatorstasjon i Tonstad 
og Lysebotn. Planen er å finne inngrep 
av ulik alder som befinner seg på 
forskjellige stadier av tilbakeføring. På 

den måten får vi et datagrunnlag til å 
gjøre våre egne observasjoner og utvikle 
opplæringsmateriell, prosesser og tiltak 
som kan innarbeides i styringsdokumenter 
og kontrakter.

Gjennomførbare tiltak
– Et viktig poeng for oss er at tiltakene 
vi identifiserer skal være gjennomførbare 
for Statnett og for leverandører som ikke 
har lang erfaring i å tenke forebygging av 
naturinngrep eller avbøting i prosjektene. 
Et eksempel er for eksempel å ta vare på 
toppjord når man graver ut et mastepunkt, 
slik at den er tilgjengelig når man legger 
masser på plass etter at fundamentet er 
støpt. I dag blir denne jorden ofte blandet 
ut med de andre massene og forsvinner 
underveis. Om toppmassene klappes fint 
til etter tilbakelegging vil det umiddelbart se 
penere ut, men for å fange opp nye frø og 
legge til rette for gjenvekst gjennom god 
lufting og drenering kreves en mer rufsete 
og variert overflate. Hvilke kjøretøy som 
benyttes og tidspunkt for inngrep har også 
mye å si i områder med mye terrengkjøring 

og myr, der beltegående kjøretøy med lavt 
marktrykk og vinterarbeid mens bakken er 
frosset reduserer terrengskader betydelig.
 
– Et annet mål med prosjektet er at 
beslutningene og vurderingene vi gjør i 
prosjekteringen tar hensyn til miljøverdier. 
Anleggsplanlegging utføres ofte med 
fokus på selve utbyggingen, mens drift 
og vedlikehold kan ha andre behov for 
veier og infrastruktur. Dette medfører 
at midlertidige inngrep må omsøkes til 
permanente i løpet av anleggsfasen, men 
er ikke terrengtilpasset og istandsatt slik 
et permanent inngrep bør være. Her kan 
helhetlig planlegging som justeringer 
av steds- eller trasévalg kan ha stor 
betydning for landskapsbildet og grad av 
naturinngrep. Vi håper prosjektet vil gi oss 
en bedre faglig forankring både for økt 
bevissthet internt og mot eksterne parter i 
forkant av høringsrundene, avslutter areal- 
og miljørådgiver i Statnett, Ellen Torsæter 
Hoff.

MILJØ OG KLIMA MILJØ OG KLIMA

– Med mer kunnskap kan vi bli enda bedre 
til å planlegge og gjennomføre såkalte 
avbøtende tiltak i anleggsprosjektene.

ELLEN TORSÆTER HOFF 
AREAL- OG MILJØRÅDGIVER 

Forebygger naturskade 
med forskning på 
inngrep
Med enkle grep og avbøtende tiltak kan naturskader som 
oppstår i forbindelse med små og store prosjekter forebygges og 
CO2-utslipp reduseres. Før sommeren gikk startskuddet for et 
forskningsprosjekt som skal produsere mer kunnskap og erfaring 
på området. 

Nye mastetyper reduserer 
Statnett sitt CO2-avtrykk

De nye mastene M-mast og Alma har nesten 50 prosent lavere 
CO2-utslipp i et livsløpsperspektiv, sammenliknet med dagens 
standard stålmast. – Dette er kunnskap som kan bidra til at 
Statnett realiserer sin ambisjon om å bli en ledende klima- og 
miljøaktør, sier klima- og miljørådgiver Marte Bakken.

Ambisjonen om å gå i front på dette 
området er nedfelt i konsernstrategien 
som ble vedtatt i fjor. En ledende posisjon 
forutsetter at klima- og miljø er en integrert 
del av virksomheten, sier Bakken, og 
peker på kunnskapen som er hentet frem 
i livsløpsanalysen av mastene som et godt 
eksempel på en av flere veier mot målet.

Master i et livsløpsperspektiv
– Da arbeidet med kvalifisering av to nye 
master ble påbegynt i 2017, var det naturlig 
å inkludere klima- og miljødimensjonen. 
Det ble etablert et prosjekt der målet 
var å beregne mastenes miljø- og 
klimaavtrykk i et livsløpsperspektiv basert 
på kartleggingen av 7 ulike faktorer, og der 
dagens mast ble brukt som en baseline. 

Alma er en aluminiumsmast som må 
monteres med helikopter, designet for 
ulendt terreng. M-masten er en mindre 
og lettere stålmast enn standardmasten, 
som kan monteres uten helikopter i flatere 
terreng. Selve analysen ble utført av de 
rådgivende ingeniørene i EFLA AS.

Viktig kunnskap
– Vi var forberedt på at det kom til å være 
forskjell mellom standard mast og de nye 
mastene, men at forskjellen var så stor, 
overrasket oss, forteller Bakken. Mens de 

fleste miljøfaktorene, som sur nedbør og 
utarming av materialer over tid, var relativt 
konstante, viste det seg at de nye mastene 
førte til en reduksjon i CO2-utslipp på 
mellom 40 og 50 prosent. 

Analysen omfatter alle prosesser og 
aktiviteter gjennom mastenes levetid på 70 
år. Miljø- og klimapåvirkning fra utvinning 
av råmaterialer, produksjon av master, 
montering, drift, vedlikehold, nedmontering 
og resirkulering, samt all transport er 
inkludert.  

– Reduksjonen knytter seg først og fremst 
til at M-masten inneholder mindre stål 
enn standardmasten og at aluminium har 
en veldig høy resirkuleringsgrad. Disse 
to faktorene alene sto for brorparten 
av reduksjonen i CO2-utslipp. Og 
dette er kunnskap som Statnett kan 
bruke i forbindelse med prosjektering 
og valg av master til nye anlegg og 
oppgraderingsprosjekter. Resultatet 
innebærer en gevinst for klima og miljø og vi 
som organisasjon er enda et skritt nærmere 
å realisere virksomhetens høye ambisjoner, 
avslutter klima- og miljørådgiver Marte 
Bakken.

Statnetts konsernstrategi 
2017-2021
Ambisjonen er å være ledende 
innen miljø og klima i vår sektor 
innebærer:
• Økt satsing på reduksjon av 

klimagassutslipp og annen 
miljøpåvirkning

• Økt satsing på håndtering av 
klimarisiko

FAKTA

– Vi var forberedt på 
at det kom til å være 
forskjell mellom 
standard mast og de 
nye mastene, men at 
forskjellen var så stor, 
overrasket oss.

MARTE BAKKEN
KLIMA- OG MILJØRÅDGIVER
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I følge byggherreforskriften skal Statnett 
særlig ivareta sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø i de arkitektoniske, tekniske 
og organisasjonsmessige valg som foretas 
under planlegging og prosjektering. Når 
traseruten velges i tidlig fase påvirker dette 
i stor grad HMS-risikoen både ved bygging, 
drift og vedlikehold av ledningen. 
    
– I takt med at vi i profesjonaliserer oss 
som byggherre er det vår plikt, og definitivt 
i vår interesse, å kartlegge og dokumentere 
HMS-effekten ved de valgene vi tar så 
tidlig som mulig – både internt og eksternt, 
understreker Jerome Cieza, seniorrådgiver 
HMS.

Levetidsperspektiv
Dette er bakgrunnen for at Statnett har 
utviklet det nye verktøyet Traserisiko. Det 
skal bidra til å synliggjøre forskjellene i de 
HMS-risikoene vi påtar oss og utsetter 
andre for som følge av de trasealternativene 
vi velger.
    
– Traserisiko fokuserer på prosjektene i et 
livsløpsperspektiv. Noen ganger lar de seg 
i utgangspunktet bygge uten stor risiko, 
men kan vise seg vanskelige og risikofylte å 
vedlikeholde. Andre ganger er det omvendt. 
I slike tilfeller er det viktig å ha et bevisst 
forhold til hvilken risiko en påtar seg og i 
hvilken fase en gjør det i, slik at vi kan ta en 
mer informert beslutning også med tanke 
på HMS, forklarer Cieza.

Totalt risikobilde
Selve verktøyet bygger på en oversikt over 
de forskjellige hovedaktivitetene linjebygging 
og drift i Statnett innebærer. For hver av 
disse aktivitetene kartlegges tidsbruk 
og hvilke risikofaktorer som er involvert. 
Basert på statistikk kan man da tallfeste 
et risikobidrag til hver av aktivitetene, for 
å så summere disse bidragene til et totalt 
risikobilde. 
    
– Dette gjør oss for eksempel i stand til 
å vurdere effekten av utstrakt bruk av 
helikopter kontra bruk av bil – eller en 
kombinasjon av de to – og det under 
bygging, drift og vedlikehold av linjen, sier 
Cieza.

TEKNISK SIKKERHET

– Traserisiko fokuserer 
på prosjektene i et 
livsløpsperspektiv.

JEROME CIEZA
SENIORRÅDGIVER HMS 

Enklere jobb i høyden 
Når du arbeider i master opptil 35 meter over bakken er det 
viktig å være godt festet – og at festeløsningene er enkle å 
bruke. Et samarbeid mellom flere avdelinger i Statnett har 
resultert i utviklingen av nye og bedre klatresikringsløsninger 
på traversen og i spissen av forankringsmastene. 

– De nye festepunktene for fanglinene er raskere og enklere å bruke for dem som klatrer 
i masta. En klar forbedring – særlig ned mot spissen på traversen, konstaterer Leif Halvor 
Moen, seksjonsleder for Mekanisk prosjektering i Divisjon Teknologi og Utvikling. 

Involvering sikret smart løsning
Løsningen er utviklet av egne krefter i Statnett. Det startet med et forbedringsforslag 
fra Beredskaps- og Vedlikeholdsavdelingen, som så behovet for å forbedre 
klatresikringsløsningene. Ivar Brovold i Mekanisk prosjektering tok fatt på oppgaven, og 
byggekontrollørene i avdelingen Teknisk kontroll ble også involvert i prosessen for å sikre 
smarte løsninger. 

– Resultatet ble en løsning der vi har forenklet festemetoden, slik at det blir mer lettvint 
for våre medarbeidere å feste fanglinene. Det går kjappere, og prosessen er bedre 
tilpasset de som arbeider i mastene, forteller Moen. 

Tatt i bruk i sommer
Både Beredskaps- og vedlikeholdsavdelingen og andre interessenter var godt fornøyde 
med løsningen, og dermed ble den implementert på vårparten i 2018. I løpet av 
sommeren ble de første mastene med ny løsning implementert. 

– Her har vi samarbeidet effektivt på 
tvers, og innarbeidet HMS-forbedringer 
i mastedesignet på en god måte – til 
det beste for våre medarbeidere og 
entreprenører. Dette er teknisk sikkerhet 
i praksis, og viser at det nytter å si fra, 
konkluderer Leif Halvor Moen. 

Når Statnett søker konsesjon 
på en ledningstrase, er det 
mange hensyn som må tas – 
for eksempel nærhet til hus, 
natur og miljø, kostnader, 
byggbarhet og fremtidige 
forhold knyttet til drift. Med 
det nye HMS-verktøyet 
Traserisiko sørger Statnett 
for, sammen med andre 
initiativ, for at HMS-risikoen 
synliggjøres, kvantifiseres 
og dokumenteres bedre enn 
tidligere. 

Nytt verktøy bidrar 
til tryggere trasevalg

– Dette er teknisk 
sikkerhet i praksis.

LEIF HALVOR MOEN
SEKSJONSLEDER,  
MEKANISK PROSJEKTERING 
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Et miljø der vi tar 
vare på hverandre
Lavt sykefravær og høy medarbeidertilfredshet har kjennetegnet Statnett i 
mange år. – Jeg tror en viktig årsak er at de ansatte opplever jobben som 
meningsfull og at veldig mange er opptatt av å ta vare på kollegaer og 
medarbeidere, sier direktør for HR og organisasjon, Kirsten Berg.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

De siste tallene er fra høsten 2017, men 
i disse dager kommer resultatene av 
årets organisasjonsundersøkelse. Berg 
er spent. – Det er alltid interessant å se 
undersøkelsen med en gang den kommer, 
og en av grunnene til det er at den blir tatt 
veldig på alvor. Er det ting som må jobbes 
med, så får det prioritet og blir tatt tak i.

Stolte over jobben
Berg er tydelig på at undersøkelsen 
handler om tall, mens det som virkelig 
betyr noe, er den konkrete hverdagen til 
Statnetts ansatte. Og her mener hun også 
årsaken til de gode tallene, er å finne. – Jeg 
opplever miljøet og organisasjonen som 
inkluderende. Man er opptatt av at kollegaer 
har det bra, det det er lov å spørre om hjelp 
og samholdet i teamene og prosjektene er 
godt. 

Dette er noe Berg har personlig 
erfaring med. – Jeg opplevde 
selv, på sensommeren, å bli syk. 
Oppmerksomheten og omsorgen jeg fikk 
på jobben, både fra de jeg jobber med til 
daglig, men også andre, varmet og var 
veldig viktig.

– Så tror jeg vi i tillegg ser en stor effekt 
av at de som jobber her opplever 
samfunnsoppdraget som svært 
meningsfullt. Vi gjør en viktig jobb som 
Norge er avhengige av. Da er man også 
ekstra motivert for å gå på jobb.

– Jeg opplever miljøet 
og organisasjonen som 
inkluderende.

KIRSTEN BERG 
DIREKTØR 
HR OG ORGANISASJON

Foto: Morten Brun

Følges tett opp
Om dette også gir seg utslag i et lavt 
sykefravær er vanskelig å si – denne formen 
for fravær er en av norsk arbeidslivs største 
utfordringer – men faktum er at Statnetts 
rullerende fravær på 3,3 er svært lavt. – 
Det tilsvarende tallet for Norge er 6,3 (2. 
kvartal, tall fra SSB), mens sammenlignbare 
bedrifter, kartlagt av Energi Norge, har et 
fravær på 3,8.

Avslutningsvis trekker Kirsten Berg frem 
enda to forhold som hun mener er med på 
å påvirke resultatene: – Vi jobber bevisst 
med HMS og vi har brukt mye tid på 
Sikkerprogrammet, som blant annet handler 
om å ha det bra på jobb. Og ledelsen, helt 
til topps, følger nøye med. Vi hadde en 
kort periode i vår da fraværet steg noe, og 
det tok ikke lang tid før jeg fikk spørsmål 
om hvorfor og hva vi gjorde med det, sier 
direktør for HR og organisasjon, Kirsten 
Berg.
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Medarbeidertilfredshet

Engasjement

Støttende ledelse

Samarbeidsklima

Endring og innovasjon

Balanse (jobbinnhold)

4,3

4,1

4,2

4,0

3,8

HMS

Passe balanse mellom 
arbeidsliv og fritid

4,4

4,0

4,5

I min enhet etterlever vi våre 
livreddende regler

I min enhet kan vi trygt 
rapportere om HMS-avvik 
(inkl. nestenulykker og 
farlige forhold) uten å frykte 
sanksjoner

4,5%
2003

3,3%
2017

Sykefravær

Organisasjonsundersøkelsen 2017
(på en skala fra 1-5)
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Trener på livreddende regler 
i en helt ny verden

– Dette var gøy, utbryter Tatjana Milijasevic 
med det samme hun får av seg VR-brillene. 

Vi befinner oss på stasjonsanlegget til 
NordLink på Ertsmyra, som ligger i Sirdal 
Kommune, og «fallulykken» hun ble utsatt 
for er selvsagt bare på liksom. Tatjana 
er blant de aller første som får anledning 
til å prøve Statnetts nye, banebrytende 
opplæringsopplegg for HMS, hvor du 
som kursdeltaker øver på realistiske 
faresituasjoner i fullstendig trygge 
omgivelser – i en virtuell verden.

Gjør et sterkt inntrykk
Utstyrt med VR-briller og håndkontroller 
har elektroingeniøren og flere av kollegaene 
hennes navigert seg gjennom ulike 
faresituasjoner i det som kan minne om 
et dataspill, med fokus på viktigheten av 
å følge Statnetts «Livreddende regler» i 
praksis. 

Tilbake i den virkelige verdenen forteller 
Milijasevic at den mest oppskakende 
opplevelsen for hennes del var «fallet» 
fra den usikrede stigen, men at også de 

andre hendelsene i VR-kurset gjorde et 
sterkt inntrykk. Hun har tro på at den 
nye opplæringsmetoden kan bidra til å 
skape tryggere rammer på en risikoutsatt 
arbeidsplass:

– VR virker som en nyttig og morsom måte 
å bli kjent med de ulike faresituasjonene på. 
Og etter denne opplevelsen har jeg blitt mer 
bevisst på er hvor viktig det er at kollegaer 
tar vare på hverandre for å unngå slike 
ulykker, sier Milijasevic.

Med et gisp mister Tatjana balansen og faller ned fra stigen. Hun reiser seg fra den harde 
asfalten, lettere fortumlet, før hun ser seg omkring. Heldigvis kan hun raskt konstatere at 
hun har kommet helskinnet fra den «dramatiske» hendelsen...

Om VR-prosjektet
• Simuleringen er spesielt utviklet med Statnetts «Livreddende regler» i fokus. Det 

fungerer som i et pek-og-klikk-spill hvor du skal navigere deg igjennom ulike hendelser 
som kan oppstå på enten mast eller anlegg.  

• Utstyret som behøves er HTC Vive (VR-briller med headsett), samt tilhørende 
håndkontroller, to sensorer som plasseres 3-4 meter fra hverandre i et rom, og en PC 
som kan kjøre simuleringen.  

• Oppgavene løses ved å peke rundt med håndkontrolleren og trykke på bestemte 
punkter som viser at du har forstått faren – for eksempel ved å varsle en kollega som 
ikke ser seg for, oppdage fare for fallende last eller at du undersøker om det finnes 
alternativer til å klatre rett opp i en usikret stige. Selve VR-treningen tar ca. 15 minutter 
å fullføre.

FAKTA

NordLink-prosjektet på Ertsmyra 
først ut
At nettopp Ertsmyra er den første 
stasjonen som får et kollektivt tilbud om 
HMS-opplæring ved hjelp av VR, er ingen 
tilfeldighet; Her jobber det flere mennesker 
enn på noen annen transformatorstasjon 
i landet. Foruten Statnetts egne ansatte, 
er entreprenører og anleggsarbeidere fra 
selskaper som ABB, Risa og Elnos godt 
representert. Høy aktivitet og mye folk gjør 
Ertsmyra til en ideell plass for å rulle ut den 
nye VR-satsingen.

Anders Mathisen, HMS-sjef i Statnett, har 
selv ledet VR-prosjektet. Nå er han tilstede 
for å observere og få tilbakemeldinger fra 
de første deltakerne, samt trene opp nye 
instruktører på Ertsmyra-anlegget som 
skal sørge for at alle som ønsker det får 
muligheten til å gjennomføre treningen 
utover sommeren og høsten. Selv om 
opplæringen er frivillig å være med på, 
bekrefter Mathisen at interessen er svært 
høy. Ventelistene for de neste tre dagene 
fylles raskt opp.

– Alle som har prøvd dette har gitt 
gode tilbakemeldinger. De livreddende 
reglene er basert på risiko og hendelser i 
Statnett sin virksomhet, og situasjonene 
vi trener på ønsker vi ikke å gjenskape i 

virkeligheten fordi det ville vært for farlig. 
Med VR derimot kan alle – både de som 
prosjekterer anlegg, planlegger arbeid 
og de som utfører operativt prosjekt, drift 
og vedlikeholdsarbeid være med å trene. 
Jeg tror det vil bidra til å gjøre oss enda 
flinkere til å vise omtanke for hverandre 
både under bygging- og drift av anleggene 
våre. Samtidig er VR med på å skape 
større forståelse for operative utfordringer, 
noe som kan gjøre det tryggere å drifte 
anleggene. 

– Hvorfor mener du det er hensiktsmessig å 
bruke VR, fremfor for eksempel tradisjonelle 
PowerPoint-presentasjoner, for å få frem 
budskapet som ligger i de Livreddende 
reglene?

– Den viktigste grunnen til at vi valgte VR er, 
at denne måten å lære på er svært effektiv. 
Opp gjennom menneskets historie er det 
opplevelser, og særlig litt sterke opplevelser, 
som har gjort inntrykk — og dermed gitt 
størst læringsutbytte. Det samme kan vi 
legge opp til i VR fordi teknologien klarer 
å skape et så intenst sanseinntrykk. 
Samtidig kan vi trene på reelle farer i trygge 
omgivelser, svarer Mathisen.

– Omtanke i praksis
Ved oppstart er VR-simuleringen tilgjengelig 

på norsk og engelsk, og i løpet av høsten 
kommer det i tillegg støtte for serbisk, 
kroatisk og polsk. Ifølge Mathisen er det 
viktig at VR-tilbudet blir tilgjengelig for flest 
mulig.
 
– Dette handler om kulturen vi ønsker å 
skape i Statnett. Livreddende regler er 
omtanke i praksis, og målet er at alle skal 
bli observatører, slik at vi kan vise omtanke 
for hverandre i enhver situasjon, avslutter 
Mathisen.

LÆRINGSARENAER LÆRINGSARENAER
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Actionfylt: – Jeg har ikke vært borti VR før, men 
dette var kjempegøy, sier May Anita Vatland.

Virtuell verden: – Veldig spennende! Det 
føltes nesten som å være med i en tegnefilm, 
kommenterer Bjørn Arne Nuland.
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VEIEN VIDERE VEIEN VIDERE

Det sikre valget må 
alltid være førstevalget
Det er ett år siden vi sist oppsummerte HMS-arbeidet i Statnett i 
magasinform – og vi har beveget oss med sjumilssteg i riktig retning i de 
12 månedene som har gått. Noen av sporene vi har satt kan du lese om på 
sidene i denne utgivelsen. Likevel; vi skal videre. Og dette er noen tanker 
om hvor vi skal og hvordan vi kommer dit. 

Hvis vi skal oppsummere en ambisjon i 
et enkelt slagord kan vi kanskje si at «det 
sikre valget alltid må være førstevalget». 
Og i en kultur som i Statnett, der vi tar vare 
på hverandre, er både mennesker og miljø 
allerede kompass og ramme rundt alle 
HMS-aktivitetene. Dette er et helt sentralt 
utgangspunkt i arbeidet med å realisere 
visjonen om helt å unngå alvorlige skader 
og hendelser – på både mennesker og 
miljøet. 

Kultur er en bærebjelke i HMS-arbeidet. I 
tillegg er tre konkrete satsingsområder pekt 
ut; HMS-internkontrollsystem, etterlevelse 
og læring. Og jeg forstår godt at dette i 
utgangspunktet ikke er ord som trigger 
den helt store entusiasmen. Men hvis vi i 
stedet velger å se på disse satsingene og 
HMS-arbeidet som en vei til færre uhell og 
ulykker, et trygt og sikkert arbeidsmiljø men 
også prosjekter som gjør så liten skade 
på natur og miljø som mulig, da snakker 
vi om noe som vi alle forholder oss til i det 
daglige. 

Vi må ha orden i sakene
Synes du et «system» høres tungvint ut? 
Kanskje. Men hvis alternativet er anarki og 
en verden der alle gjør ting på sin måte, 
er det ikke vanskelig å forstå hvorfor 
vi er pålagt å strukturere arbeidet i et 
internkontrollsystem. Det handler om at vi 
alle skal komme hjem fra jobb like friske 
og med samme sprett i steget som da vi 
dro. Og da trenger vi gode planer, god 
forståelse for risikoen vi utsetter oss for 
og kompetanse til å vurdere og håndtere 
denne. 
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Ansatte fordelt på fylker

Systemet skal være tilpasset vår måte å 
jobbe på, på samme måte som våre ni 
livreddende regler tok utgangspunkt i vår 
egen statistikk og våre egne vurderinger. 
Resultatet skal bli en enkel oversikt over 
HMS-kravene som er viktige – og riktige 
– for oss. I dette arbeidet skal vi sette 
brukerne i sentrum og sammen med 
lederne er vernetjenesten vår viktigste 
allierte for å lykkes. 

Felles ramme for vurdering
I forlengelsen av dette skal vi også få på 
plass en ny metode for risikostyring innen 
HMS, for å få god kontroll på operasjonell 
risiko. Vi vil samkjøre rapportering 
av hendelser slik at vi får en enhetlig 
rapportering som samtidig sikrer bedre 
læring på tvers av selskapet. I dag er 
vi tidvis litt for avhengig av individuelle 
vurderinger. Internt eksisterer det noen 
ganger egne «skoler» som blir avgjørende 
for hvor alvorlig en hendelse blir vurdert. 
Samtidig vet vi at viktigste vi kan foreta oss 
etter en alvorlig hendelse er å sette inn de 
nødvendige ressursene for å sikre læring. 
Bare sånn får vi satt i verk robuste tiltak 
som hindrer gjentakelser av hendelsen.  

Leve som vi lærer
Å følge HMS-reglene bør være en selvfølge.  
Samtidig vet vi at regler av og til brytes. 
Noen fordi folk ikke vet bedre eller ikke 
tenker seg om. Noen ganger satser man 
bare på at det ikke er så farlig og andre 
ganger blir reglene brutt uten at vi egentlig 
skjønner hvorfor. 

Hvis vi vil at folk skal følge regler er det en 
forutsetning at de er kjent. Som bedrift 
må vi ta ansvar for å gjøre det enkelt å 

finne den styrende dokumentasjonen 
sammen med nødvendig opplæring. 
Og styringssystemet for HMS skal 
videreutvikles slik at det blir et godt verktøy 
for oss alle, både ledere og medarbeidere. 
Dette er et linjeansvar, og alle ledere må 
kjenne sin HMS-rolle. Derfor må vi også bli 
stadig bedre på å gi nødvendig opplæring 
slik at lederne kan fylle rollen sin på en god 
måte. Dette kommer vi til å legge enda 
større vekt på i fremtiden, sammen med 
vernetjenesten og AMU som er sentrale 
erfarings- og kulturbærere, og vi har blant 
annet viet hele HMS-uken 2018 til dette 
arbeidet.

Gransking er forebygging
Vi har fortsatt et stykke igjen før alle 
oppfatter gransking som noe positivt. Men 
dit ønsker vi å komme. Vi må sørge for 
å lære mest mulig av både hendelser og 
nestenulykker; det skylder vi de som har 
skadet seg og slik sikrer vi læring, for oss 
og andre. Og derfor bør vi granske mer! Det 
kan oppleves som tid- og ressurskrevende, 
men alternativet er på ingen måter bedre. 

God gransking er avgjørende for å 
realisere visjonen vår. Samtidig vet vi 
at den egentlig jobben først starter når 
granskingen er utført. Det er liten vits i 
gjennomføre granskinger som ikke fører 
til en varig forbedring, med andre ord 
at resultatene inngår i risikovurderingen 
og gjenspeiler seg i måten arbeidet blir 
gjort på. Endringsjobben er veldig tid- og 
ressurskrevende, men må altså gjøres.

Åpenhet redder liv og lemmer
Parallelt med at vi må lære internt, er 
det verdifullt for oss å lære av andre 
bedrifter og virksomheter. Og vi må dele 
vår erfaring med dem. For det er lite som 
er så meningsløst som å gjøre feil andre 
har gjort før – og ekstra meningsløst blir 
det hvis det går ut over liv og helse mens 
det egentlig kunne vært unngått. I HMS-
arbeidet konkurrerer vi ikke. Vi kan bare 
gjøre hverandre bedre, og vi har stor nytte 
av gjensidig deling, åpenhet og ærlighet – 
om våre svakheter, styrker og suksesser. 
For alle liv er like mye verdt. 

Vi må ha HMS i ryggmargen, men 
også i hjertet. Det er et mål i arbeidet 
med vår HMS-kultur. Hjertet må banke 
for de tingene som er viktige, men 
ryggmargsrefleksen må slå inn i de 
situasjonene der det gjelder mest. For oss 
og for våre kollegaer, slik at vi alle kommer 
trygt hjem til de vi er glad i – og som er 
glade i oss – hver eneste dag. 

Per Christian Øyan
HMS-direktør

– Kultur er en 
bærebjelke i  
HMS-arbeidet

PER CHRISTIAN ØYAN 
HMS-DIREKTØR 
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De 9 livreddende reglene:

Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig 
jording på arbeidsstedet ved arbeid på 
frakoblet anlegg. 

Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig 
avsperring eller avskjerming ved arbeid nær 
ved spenningsatt anlegg. 

Jeg forsikrer meg alltid om det er etablert 
tiltak som forhindrer at utstyr eller personell 
kommer innenfor fastsatt risikoavstand. 

Jeg er alltid sikret ved arbeid over 2  
meters høyde. 

Jeg går aldri under hengende last.  

Jeg overholder alltid maskiners 
sikkerhetssone. 

Jeg bruker alltid påkrevd verneutstyr.  

Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte, 
håndfriutstyr og kjører etter forholdene. 

Jeg er alltid rusfri i arbeid.


