
VR-trening for 
kranførere

HMS-konferansen 2. november 2022

Maria Kristin Strand

Hoa Binh Nguyen



Motivasjon hos oss i 
Veidekke

Veidekke har en HMS-
policy som sier følgende:

• God produksjon er sikker 
produksjon.

• Vårt overordnede HMS-
mål er at ingen skal bli 
syke, skade seg eller i 
verste fall miste livet som 
følge av å jobbe i eller for 
Veidekke.
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Sikre løft
Løft er risikable løfteoperasjoner. Vi har blant annet:

▪ egne sikkerhets-instrukser for alle involverte som 
skal signeres og

▪ alle parter i løfteoperasjonen skal ha gjennomgått 
relevante kurs og påkrevd opplæring.

▪ I mange tilfeller utføres det en egen ”sikker jobb-
analyse” i forkant av løftene for å ivareta 
sikkerheten på byggeplassen.

Til tross for dette oppstår det jevnlig farlige 
situasjoner knyttet til løfteoperasjonene.

Kranføreren har en sentral rolle i å oppnå sikre 
løfteoperasjoner.

3



Hvorfor VR?



Formål



Prosess
1. Vi utarbeidet en kravspesifikasjon som beskrev hva vi 

ønsket av løsningen

2. Kravspesifikasjonen ble sendt ut til aktuelle 
leverandører og vi mottok totalt 6 tilbud

3. Vi valgte Haptiq (nå Cloudberrie) som leverandør da 
de kunne vise til relevante referanseprosjekter som 
var relevante for vår bransje/ønsket løsning

4. Cloudberrie har utviklet løsningen med input fra:

• Veidekke XR-kompetanse

• HMS stab FO Oslo

• Kranførere fra FO Oslo

• Rental Group

Avtaleform: Cloudberrie eier løsningen og Veidekke er 
en lisensbruker på lik linje med alle andre potensielle 
kunder.
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Takk for
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Hvordan trene
med Virtual 
Reality?



Hva er Virtual Reality?

• Virtual Reality (VR) er et visningssystem som lar deg oppleve
en virtuel verden med naturlige kroppsbevegelser.

• VR-briller og håndkontrollere

• Spill-PC

• Software for å lage øvelser og kjøre dette i VR (Cloudberrie)

• VR gir deg mulighet til å oppleve forskjellige steder og
situasjoner, uten risiko for deg eller dine omgivelser.

• På mange måter likt som dataspill!
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Om Cloudberrie

• Cloudberrie (tidligere Haptiq) består av spillutviklere, teknologer og designere som har jobbet med VR og
lignende teknologier siden 2018.

• Vi har tidligere laget VR-løsninger for blant annet Sykehjemsetaten, Forsvarets forskningsinstitutt og
Lundin Energy (nå en del av Aker BP).
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Hvorfor VR…
.... Og ikke bare bruke en vanlig skjerm?

• Hvordan du lærer er like viktig som hva du lærer.

• I VR styrer du “kameraet” gjennom naturlig hodebevegelse, og du 
utfører handlinger gjennom naturlig håndbevegelse.

• Dette gjør at din opplevelse i VR blir mer “immersive” / oppslukende. 
Det blir en tettere kobling mellom din opplevelse og den erfaringen
du gjør deg.

Kilde: https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/virtual-reality-study.html
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Med VR-trening kan man trene sin OODA-loop

• OBSERVATION: Hva kan kranføreren se og
oppfatte før en potensiell farlig situasjon oppstår?

• ORIENTATION: Hvordan forstår kranførreren
situasjonen som oppstår?

• DECISION: Hvilken beslutning tar kranføreren?

• ACTION: Handling (riktig eller feil?)
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OBSERVATION
Hva kan kranføreren se?
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ORIENTATION
Hvordan forstår og tolker kranføreren situasjonen?
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DECISION
Hvilken beslutning tar kranføreren?
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ACTION
Handlingen kan vurderes og diskuteres i etterkant.
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En ny måte å lære og erfare på

• Yrket er i kontinuerlig utvikling. 
Kranførere og anhukere må hele tiden
oppdatere seg på ny kunnskap.

• Øving i VR utvikler situasjonsforståelse
og setter i kontekst det mannskapet er 
kurset i. 

• Læringsinnholdet i VR-treningen
utvikles og testes i samarbeid med 
Veidekke sine kranførere og HMS-
ledere.
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Hvorfor bruke Cloudberrie?

• Cloudberrie gjør det enkelt å sette opp
nye omgivelser og trenings-scenarier
for VR. 

• VR-omgivelser kan skapes fra rigmodeller i
f.eks IFC-format.

• Om en øvelse må justeres på, så kan dette
endres og publiseres raskt i Cloudberrie.

• Kan brukes til andre typer treninger: 
eksempel kjentmannsøvelser, 
prosesstrening, fremvisning av maskineri
med separate objekter m.m.

• Reduserrer utviklingskostnad, risiko og 
tid gjennom standardisering av 
prosesser og verktøy.

• Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer, 
møt oss i Oslo-salen! 
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Takk for oss!
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