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FORORD 

Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og gass´ Forum  HMS regelverk og av 
Norsk olje og gass´ Operations Committee. Retningslinjen er godkjent av 
administrerende direktør. 
 
Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er fagsjef kompetanse.  
 
Denne retningslinjen er utviklet i samarbeid med Norges Rederiforbund, 
arbeidstakerorganisasjonene og leverandørselskaper. Retningslinjen eies av Norsk 
olje og gass.  
 
 
Norsk olje og gass 
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes 
Postboks 8065 
4068 Stavanger 
Telefon: + 47 51 84 65 00 
Hjemmeside: www.norskoljeoggass.no 
E-post: firmapost@norog.no 
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1 INNLEDNING 

1.1 Formål 

Denne retningslinjen angir anbefalte krav til  
 

• opplæring for personell som skal bruke fallsikringsutstyr  
 

• opplæring og trening for personell som inngår i Fallredningslag  
 

Opplæringen skal sikre at personell har grunnleggende kompetanse.   
 
Retningslinjen setter også krav til bemanning og krav til Redningsberedskap.  
 

1.2  Avgrensing 

Retningslinjen omfatter ikke instruksjon/opplæring av spesifikt utstyr.  
Krav til utstyrsspesifikk opplæring er beskrevet i forskrift om utførelse av arbeid § 
10-4.  
 
Opplæringskrav gjelder ikke for personell som er sertifisert innen tilkomstteknikk. 
 

1.3 Virkeområde 

Retningslinjen omfatter personell som arbeider på Permanent plasserte innretninger 
og Flyttbare innretninger til havs og landanlegg i petroleumsvirksomheten. 
 

1.4 Ansvarsforhold 

Operatørselskapene/rederne er ansvarlige for å påse at personell, både eget og 
innleid, har kvalifikasjoner som beskrevet i retningslinjen. Det er entreprenørens 
ansvar å forsikre seg om at egne ansatte og innleide innehar de nødvendige 
kvalifikasjoner før arbeid blir utført for operatørselskapet/rederen. 
 

1.5 Definisjoner 

Permanent plassert innretning    
Innretning som er permanent plassert på feltet, inkludert produksjonsskip. 
 
Flyttbare innretninger  

Flyttbare innretninger som driver petroleumsaktivitet på feltet.  
 
Landanlegg 
Landanlegg omfattet av Petroleumstilsynets tilsynsområde. 
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Fallredningslag 
Redningslag etablert for å utføre redning ved bruk av fallredningsutstyr. 
 
Redningsberedskap 

Organisert operativ rednings- og beredskapsressurs. 
 

Plan for opplæring 

Norsk olje og gass' planer for opplæring som beskriver kursinnhold og 

kompetansemål for opplæring gitt i form av kurs.  

 

1.6 Referanser 

• Aktivitetsforskriften § 21 Kompetanse 
• Aktivitetsforskriften § 23 Trening og øvelser 
• Teknisk og operasjonell forskrift § 50 Kompetanse 
• Teknisk og operasjonell forskrift § 52 Trening og øvelser 

 

2 KRAV TIL KOMPETANSE FOR BRUK AV FALLSIKRINGSUTSTYR 

Personell som skal bruke fallsikringsutstyr skal ha gjennomgått praktisk og teoretisk 
opplæring.  
 
Opplæringen kan gis av ekstern kursleverandør eller som opplæring i bedrift. 
 
Krav til opplæringens innhold og kompetansemål følger av Norsk olje og gass' plan 
for opplæring "Fallsikring grunnkurs". 
 

3 KRAV TIL BEMANNING VED UTFØRING AV ARBEID MED 
FALLSIKRINGSUTSTYR 

Når arbeid utføres med fallsikringsutstyr, skal minst to personer være på 
arbeidsstedet slik at eventuell varsling kan ivaretas ved behov for fallredning. 
 

4 KRAV TIL PLAN FOR REDNING VED UTFØRING AV ARBEID MED 
FALLSIKRINGSUTSTYR.  

 
Når arbeid utføres med fallsikringsutstyr skal det foreligge en dokumentert plan for 
redning som bygger på en risikovurdering.   
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5 KRAV TIL KOMPETANSE FOR FALLREDNING 

5.1 Grunnkompetanse  

Personell som skal utøve fallredning skal ha dokumentert praktisk og teoretisk 
opplæring i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring Taubasert fallredning – 
grunnkurs. 
 

5.2 Repetisjonskurs   

Personell som inngår i Fallredningslag og har Taubasert fallredning – grunnkurs skal 
gjennomføre repetisjonskurs i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring 
Taubasert fallredning – repetisjonskurs. 
 

5.3 Trening 

Personell som inngår i et Fallredningslag skal gjennomføre regelmessig trening 
minimum 4 ganger pr. år. 
 
Alle treninger skal minimum ivareta: 

• mønstring og bruk av personlig selerigg 
• frigjøring og nedfiring/heising av person 

 
Følgende momenter skal inngå i treningen minimum1 gang pr. år: 

• frigjøring og nedfiring/heising sammen med forulykket 
• krysshaling 
• bruk av båre/redning med båre  
• oppstilling og bruk av trefot/firfot 
• livreddende førstehjelp i sele  

 
Det bør gjennomføres årlig trening sammen med andre relevante beredskapslag. 
 
Gjennomførte treninger skal dokumenteres. 
 

6 PLAN FOR OPPLÆRING 

Det er utarbeidet følgende Plan for opplæring: 
• Fallsikring – grunnkurs  
• Fallsikring – instruktør grunnkurs  
• Fallsikring – instruktør repetisjonskurs 
• Taubasert fallredning – grunnkurs  
• Taubasert fallredning – repetisjonskurs 
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7 AVVIK 

Avviksbehandling fra krav i denne retningslinje behandles og dokumenteres av den 
enkelte operatør/reder i henhold til styrende dokumentasjon. 
 

8 SYNLIGGJØRING AV ENDRINGER 

Retningslinjen har blitt omarbeidet. Tekniske krav til utstyr som følger av andre 
bestemmelser og standarder er tatt ut. Retningslinjen angir krav til opplæring og har 
skiftet navn. Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for fallsikring og redning til 
Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for fallsikring og fallredning. 
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