Fakta om Rogaland Kranskole:
‐
‐
‐

Etablert i 1991
Gjennomført simulatortrening for mer enn
1200 personer siden 2003
Erfarne instruktører som per i dag jobber som
offshorekranførere

Europas største og mest realistiske offshorekran simulator!

Den virtuelle verden ved simulatortrening gjør det
mulig å trene på farlige løfteoperasjoner som ellers
ikke ville vært mulig. Kranoperatører og
dekkspersonell blir evaluert under til tider stressende
omgivelser slik at man får testet ut det viktige
samspillet innad i teamet.

Spesifikasjoner
 Diameter doom: 7m
 Full skala offshorekranhytte (donasjon fra BP)
 16 stk. høy oppløsnings‐projektorer for å gjenskape
mest mulig realistisk verden i doomen
 Perfekt, sømløst bilde fra alle mulige synsvinkler, sett
fra kranførers øyne
 2 separate arbeidsstasjoner, en for hver rolle anhuker
/ signalgiver. Begge med stereofunksjon (3D) ved
bruk av aktive briller
 Avansert og oversiktlig kontrollstasjon for instruktør.
 «Debrief» stasjon med opptaksfunksjon og
muligheter for avspilling av scenario i etterkant.
 Opptaks‐ og lagringsmuligheter for hver treningsøkt /
scenario, som kan utleveres våre kunder på
forespørsel.

Simulatortrening i ulike omgivelser øker
operatørens selvsikkerhet og tillit til deres
fremtidige evne til å håndtere potensielle
farlige situasjoner som kan oppstå

Kranoperatøren
‐ Blir trent i dagens mest realistiske offshorekran‐omgivelser
‐ 210 graders synsvinkel sett fra kranfører stol
‐ Full skala testing i nødsituasjoner
‐ 100 % realistisk kran hytte (cabin)
‐ Air condition i kranhytta
‐ Steinco sikkerhetssystem

Inngående forståelse og erfaring i
dag‐til‐dag operasjoner vil hjelpe
operatørene raskere og mer effektivt å
generere driftsinntekter og resultat som
kreves fra sitt firma

Anhuker og signalmann
‐ Realistisk opplevelse
‐ Lett å betjene med berøringsskjermer
‐ Hurtig manøvrering mellom de ulike last‐sonene
‐ Fokus på avsperring
‐ Førbrukssjekk av kontainere, tanker rør‐hiv etc.
‐ Mulig for instruktør å legge til diverse feil og mangler på
konteinere, tanker osv.
‐ 2 live kamera for å overvåke de faktiske hendelser til enhver
tid.

I tillegg til å trene kranoperatører og dekkspersonell i sine
roller, kan simulatoren også benyttes som en test stasjon.
Dette kan være aktuelt ved planlegging av spesielle
løfteoperasjoner så vel som modifisering av eksisterende
rigger. Vi har siden 2003 gjennomført flere suksessfulle
prosjekter med ulike firma angående disse utfordringene.

Rigger og båter
‐ Eirik Raude ‐ Ocean Rig (implementert)
‐ Ekofisk J ‐ Conoco Phillips Norge (implementert)
‐ Valhall PH ‐ BP Norge (implementeres snart)
‐ En hvilken som helst rigg eller fartøy kan implementeres på
forespørsel
‐ Meget realistisk miljø både på rigg og båt
‐ Virkelighetsnær grafikk

Innhold teorikurs:
‐
‐
‐
‐
‐

Norsok Standard R003
Arbeidsmiljøloven
Norske forskrifter
Petroleumstilsynet – PTIL
Sjøfartsdirektoratet

Instruktørstasjon
‐ Lett å operere for instruktør
‐ God oversikt – brukervennlig grensesnitt
‐ En mengde forskjellige feil og hendelser som kan aktiveres
‐ Mange ulike værsituasjoner som tåke, regn, snø, vind,
bølger, strømninger m.m
‐ 3 live kamera tilgjengelig på instruktørstasjon slik at
instruktøren kan overvåke de aktuelle hendelsene til alle
roller kontinuerlig (kranoperatør, signalmann og anhuker)

Innhold praktisk trening:
‐
‐
‐
‐
‐

Planlegging og forberedelser av løfteoperasjoner
Kommunikasjon under løfteoperasjoner
Intern transport på installasjonen
Lasting og lossing av supply‐båter
Forbrukssjekk av kontainere, tanker, rør‐hiv etc.

Debriefing stasjon
‐ Gir teamet en fullstendig oversikt over rigger og fartøy slik at
planlegging kan gjennomføres 100 %
‐ Lett å peke ut feil og mangler ved løfteoperasjoner så vel som
å sette fokus på de positive sidene ved løfteoperasjonen
‐ God plass for teamet til planlegging
‐ Avspillingsmulighet av hvert scenario
‐ Evaluering av hvert scenario
‐ Diskusjoner ‐ erfaringsoverføring
‐ Tilbakemelding fra instruktør

Innhold praktisk trening:
‐
‐
‐
‐
‐

Sikkerhetsfunksjoner på kranen
Spesialløft
Nødsituasjoner
Teamwork som et komplett team
Evaluering etter hver treningsøkt (scenario)
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