
Hvordan unngå HAVS

til HAVS
Hvordan nå frem til sluttbrukerene

Valaris



➢ Valaris er oppnevnt som deltaker i et partssammensatt prosjekt knyttet til støy i 
petroleumsindustrien.

➢ Petroleumsindustrien skal være en foregangsnæring vedrørende HMS resultat 
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Aktivitetsforskriften

§ 39 Vibrasjoner - Arbeidsgiveren skal sikre at ingen arbeidstakere 
utsettes for helseskadelige vibrasjoner

Forskrift om tiltaks- og grenseverdi 

§ 3-1Tiltaksverdier
Tiltaksverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

a) for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s²
b) For helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s²

§ 3-2.Grenseverdier
Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

a) for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s²
b) For helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s²
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Regelverks krav



Handlingsplan
Rowan Stavanger 

2019
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➢ Alt håndholdt verktøy som var mulig å identifisere på riggen

ble evaluert og målt av yrkeshygieniker fra

bedriftshelsetjenesten.

➢ Verktøy ble tagget – reflektert med farge kode

➢ På bakgrunn av målingene ble det laget en tabelloversikt med 

bruksbegrensninger og om enkelt eller dobbelt hørselvern
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Vibrasjonskartlegginer Rowan Stavanger 2019
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➢ Prosedyre Hand Arm Vibration er oppdatert

➢ Ved nytt verktøy skal dette tagges. Da ved bruk av Valaris kalkulator eller Sinus støy 

kalkulator.

➢ Det er laget presentasjon som sykepleier vil ha på sikkerhets møtene

➢ Sykepleier deltar på Verneombudsmøter og vil informere om HAVS og risikovurderinger 

vedrørende vibrasjon

➢ Årlig oppfølging fra HMS avdelingen på håndholdt vibrerende verktøy 

8



➢ Utviklet av yrkeshygieniker fra tilknyttet bedriftshelsetjenesten 

➢ Offshore sykepleier superbrukere på Kalkulatoren

➢ Måter å bruke kalkulator; 

• I forkant av utarbeiding av Arbeids tillatelse

• Vurdere ved hjelp av kalkulator arbeidet med vibrerende og støyende verktøy på 
en arbeidsdag 

• Ved journalføring hos medic hvis helsemessige vibrasjons symptomer

• Årlig eksponeringskartlegging på stillingskategori 

• Resultat fra kalkulator sendes til HMS avdelingen på land via funksjon i kalkulator. 
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Utvikling av Støy og vibrasjons kalkulator Valaris
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Støy og vibrasjons kalkulator



1. Farge på tag

2. Tabell oversikt

3. Kalkulator
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Nivå på risiko kartlegginger ved bruk av håndholdt verktøy



OBS fargetaggenes betydning



OBS fargetaggenes betydning



Hvilken Needle gun bør brukes?



Eksponeringsforhold for Hånd arm vibrasjon i Valaris vil ha en 

kontinuerlig evaluering. 

Med god støtte fra HMS på land i samarbeid med relevant personell 

på rigg mener vi at dette vil bli vellykket arbeid fremover. 



Takk 

for

oppmerksomheten
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