HØYDE-

#enerWE

KONFERANSEN 2016

3. november, Voksenåsen Kultur og konferansehotell, Oslo

OM KONFERANSEN
MÅLSETTING
Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved
arbeid i høyden. Konferansen samler aktører
fra alle bransjer for å skape en god arena for
erfaringsoverføring og læring.

Steinar Nilsen i ConocoPhillips
er ansvarlig for tilkomstteknikk
på Stor Ekofiskområdet.
På konferansen vil han dele erfaringer
fra hvordan selskapet jobber med
arbeid i høyden.

MÅLGRUPPE
Vi retter oss i år spesielt mot tre sektorer:
• bygg og anlegg
• olje og gass
• energi og telekom

Peer Christian Anderssen,
Director HSE & Q i Skanska Norge.
På konferansen vil han dele erfaringer
fra det å sikre god opplæring og
etterlevelse på tvers av nasjonaliteter.

Myndigheter inviteres for å belyse rammeverket,
bransjeforbund for å belyse utfordringer og
selskap for å vise sine løsninger.
Det legges stor vekt på å lage en god sosial
ramme for dialog også utenom det faglige
programmet.
Høydekonferansen er et initiativ fra AAK i
samarbeid med enerWE AS.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING:

www.hoydekonferansen.no

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER:

•
•
•

facebook.com/THEenerWE •
•
twitter.com/THEenerWE
•
instagram.com/enerWE

facebook.com/vekst.media
twitter.com/vekst_media
instagram.com/vekst.media

Marit Kittilsen er HMS-sjef
i Skagerak Energi.
På konferansen vil hun dele erfaringer
fra hvordan selskapet jobber med
arbeid i høyden.

KONFERANSEARRANGØR:

PROGRAM FOR DAGEN
08.00 – 09.00

Kaffe og registrering

09.00 – 09.10

Åpning av konferansen

Chul Christian Aamodt,
Administrerende direktør, enerWE AS

09.10 – 09.40

Kap. 17 i forskrift om utførelse av arbeid – Arbeid i høyden.
Endring trådte i kraft 01.01.2016. Hva lå til grunn for endringene?
Risikovurdering ved valg av utstyr for tilkomst. Opplæring. Aktiv/passiv sikring.

Arne Valaker
Overingeniør,
Arbeidstilsynet

09.40 – 10.10

Hvordan kan akkreditering bidra til færre ulykker i industrien?

Knut Thomas Sjølie,
Kommunikasjonsansvarlig,
Norsk Akkreditering

10.10 – 10.40

Hvorfor har vi ulykker når rammeverket allerede er på plass?
Svikter implementeringer.

Tore Rønstad,
Fagleder, SOFT

10.40 – 11.00

Pause, kaffe, nettverksbygging og besøk av utstillere

11.10 – 11.40

Vår vei til en tryggere hverdag

Eivind Huse
Ingeniør, BKK Enotek

11.40 – 12.10

Dødsulykke fra fall i mast - Hvorfor ble det ikke brukt fallsikring?

Kjersti Langeland,
Avdelingsleder SHA-avdelingen, Statnett

12.10 – 12.40

Slik jobber vi med arbeid i høyden.

Marit Kittilsen,
HMS-sjef, Skagerak Energi

12.40 – 13.30

Lunsj, nettverksbygging og besøk av utstillere

13.30 – 14.00

Arbeid i høyden i oljebransjen – Hvordan samarbeide?

Hugo Halvorsen,
Daglig leder, Samarbeid for Sikkerhet

14.00 – 14.30

Slik arbeider ConocoPhillips i høyden på Greater Ekofisk Area.

Steinar Nilsen,
Fabric Maintenance Services Engineer/ Rope
Access Responsible, ConocoPhillips

14.30 – 15.00

Slik deler vi erfaringer fra uønskede hendelser i oljebransjen

Geir Kalleberg,
Vice President Sales & Marketing,
Mintra Group

15.00 – 15.15

Pause, kaffe, nettverksbygging og besøk av utstillere

15.15 – 15.45

Forståelsen av arbeid i høyden, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere.

Rune Werring Olsen,
Regionalt verneombud, Fellesforbundet

15.45 – 16.15

Hvordan sikre god opplæring og etterlevelse på tvers av nasjonaliteter?

Peer Christian Anderssen,
Director HSE & Q, Skanska Norge

16.15 – 16.40

Faste systemer: Når bør man benytte wiresystemer, skinnesystemer,
festepunkter, leidere og rekkverk?

Idar Wallumrød,
Kunderådgiver, AAK Safety

16.40 – 17.00

Paneldebatt

17.00 – 17.10

Oppsummering av konferansen

18.30

Konferansemiddag med utdeling av HMS-pris

Chul Christian Aamodt,
Administrerende direktør, enerWE AS

PROGRAMKOMITÉ
Tore Rønstad
Fagleder, SOFT
Peer Christian Anderssen
Direktør HMS og Kvalitet, SkanskaNorge
Karianne Burhol
Avdelingsleder, Byggeledelse Ledning, Statnett
Bjørn Haagensli
Kunderådgiver, AAK Safety
Magnus Svellingen
Fagleder tilkomstteknikk og redning/kurs for arbeid i høyden, Langset Rope Access
Chul Christian Aamodt
Administrerende direktør, enerWE

UTSTILLERE

Om våre digitale kanaler
• enerWE.no – Energibransjens digitale kanal
• VEKST.media – Bygg, anlegg- og eiendomsbransjens digitale kanal
• HAVBRUK.media – Fiskeri- og havbruksbransjens digitale kanal
Våre medlemmer kan selv publisere:
• pressemeldinger
• video
• informasjon om arrangementer
TA KONTAKT FOR Å SØKE OM MEDLEMSKAP

OM TEAMET
Anders Lie Brenna, Ansvarlig redaktør
Anders kommer fra konsulentselskapet Knowit hvor han har jobbet som forretningsutvikler og teknologievangelist.
Før det har han jobbet både kommersielt og redaksjonelt i flere mediebedrifter. Han var blant annet nettsjef i Teknisk
Ukeblad, redaksjonssjef i digi.no og han har vært produktsjef for digitale annonser i Aftenposten.

Cecilie Svabø, Byråleder
Cecilie har 13 års erfaring fra radiobransjen, blant annet som Head of Content i Radio 1 Norge. Som byråleder har
Cecilie ansvaret for innholdsproduksjon i form av tekst og video for våre medlemmer og det å bruke sosiale medier for
å nå ut med budskapet til rett målgruppe. Cecilie skal få våre medlemmer til å skinne!

Per-Tore Meiholm, Salgsdirektør
Per-Tore har 19 års erfaring fra mediebransjen. Han kommer senest fra stillingen som Sales Manager hos Clear
Channel hvor han har hatt ansvar for å bygge opp satsningen på Direkte- og lokalt salg. Han har bred og lang erfaring
fra mediebransjen fra blant annet Aftenposten og Storbysamarbeidet som salgssjef og salgsdirektør, Tun Media som
Annonsedirektør og Eniro som salgsdirektør. Han har også jobbet på kundesiden som salgs- og markedssjef for Bertel
O. Steen og Mercedes Benz.

Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør
Chul er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har tidligere jobbet i SINTEF og Mintra Trainingportal. I Mintra Trainingportal satt
han i ledelsen i perioden 2006 til 2013, og han var med på å løfte selskapet fra en kjellerbedrift til en internasjonalt konsern.

