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«Alle som jobber i eller for Statnett 

skal kunne de 9 livreddende 

reglene og hva de innebærer.»

- Auke Lont, konsernsjef Statnett



Mandat og prosess for livreddende regler
Viktigste Observerbare Eksistere Forenkling

De livreddende reglene skal 

oppfattes som en forenkling, og 

skal ikke bestå av for mange eller 

komplekse regler.

Reglene skal fortrinnsvis være 

regler som i dag allerede 

eksisterer i interne prosedyrer 

eller krav i lov/forskrift.

Reglene skal være 

observerbare, slik at alle i 

selskapet har mulighet til å være 

observatører i forhold til reglene.

Reglene skal være de 

viktigste reglene vi har i 

dag, som redder liv når de 

overholdes. 

1. Basert på våre hendelser 2. Barrierer i henhold mandatet 3. Ble til 9 livreddende regler



Elektrisitet Anlegg og Drift Generelt

Jeg forsikrer meg alltid om at 

det er synlig jording på 

arbeidsstedet ved arbeid på 

frakoblede anlegg.

Jeg er alltid sikret ved arbeid 

over 2 meters høyde.
Jeg bruker alltid påkrevd

verneutstyr.

Jeg forsikrer meg alltid om at 

det er synlig avsperring 

eller avskjerming ved arbeid 

nær ved spenningsatt anlegg.

Jeg går aldri under

hengende last.

Jeg bruker alltid 

sikkerhetsbelte,

håndfriutstyr og kjører etter 

forholdene.

Jeg forsikrer meg alltid om 

det er etablert tiltak som 

forhindrer at utstyr eller 

personell kommer innenfor 

fastsatt risikoavstand.

Jeg overholder alltid 

maskiners sikkerhetssone. 
Jeg er alltid rusfri i arbeid.

De 9 livreddende reglene skal følges

Jeg viser omtanke

Fremtiden er elektrisk

Statnett livreddende regler



Informasjonsmateriell
E-læringskurs

(obligatorisk)

Virtual Reality

(trening)

Utrulling av 9 livreddende regler

Kunnskap og kompetanse Påvirke adferd

Hva betyr dette for meg

(gruppearbeid LØFT)



Vi trener på å gjenkjenne og avverge farlige situasjoner i 

virkelighetsnært miljø 
- mast eller stasjon



Hvorfor VR?



«VR gives people an active, not passive, opportunity to 

explore a space to learn in ways that people have been 

learning for hundreds of thousands of years. That is, 

having an experience.»

- Jeremy Bailenson, founding director of the Virtual Human Interactive Lab, 

Stanford University 



VR plasserer brukeren på et annet sted 

helt. Det utelukker helt brukerens

naturlige omgivelser.

De synlige, naturlige omgivelsene er 

dekket med et lag av digitalt innhold.

360 video plasserer brukeren på et annet sted helt. 

Opplevelsen er filmet og brukeren kan ikke

interagere med sin omgivelsen, kun få en 360-

visning.

Virtuelle objekter er integrert i omgivelsene, 

og brukeren kan interagere med dem.



Funker det?







Users retain 33 percent more 

from VR than standard video

Source: Stanford Professor Jeremy Bailenson



Mobilspill vs. VR spill 

Måle engasjement

Source: http://sparkexperience.com/yourbrainonvr/

Mobil VR



Verden av muligheteR



Vedlikehold

https://www.youtube.com/watch?v=Zh8HECttRqw&list=PLRKX4SPUoXg9_9sjyBIE202jecDPviZKR


Samarbeid/planlegging

https://www.tu.no/artikler/veidekke-og-statsbygg-sparer-penger-med-norsk-vr-teknologi/430743




AR and Mixed reality



VR-løsningen gir oss en mulighet til 

å trene og erfare gjennom 

opplevelser i et TRYGT miljø 



«Wow! Nå ble jo HMS plutselig gøy!» 

- deltager HMS forum Sola 2018



Fremtiden er elektrisk



Spørsmål?



Lag en god dag

Takk for meg


