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Forutsetninger for virksomhet

• Forsvarligvirksomhet, RF § 10

• Risikoreduksjon RF § 11 og SF § 4

• Etablering av barrierer, SF § 5

• Kontinuerlig forbedring, RF § 15 og SF § 6

• Beredskap, AF Kap. XIII, §§ 73 - 77

Operatørens ansvar og plikter –
grunnleggende forutsetninger for petroleumsaktiviteter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsvarlig virksomhet (RF § 10)Virksomheten skal være forsvarlig både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av alle faktorer som har betydning for planlegging og gjennomføring av virksomheten når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det skal også tas hensyn til de enkelte virksomhetenes egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetningerRisiko- og beredskapsanalyser (SF § 17)definere fare- og ulykkessituasjonersette ytelseskrav til beredskapenvelge og dimensjonere beredskapstiltakEtablering av barrierer (SF § 5)Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv. Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.Etablering av beredskap (AF § 73)Beredskapsplaner (AF § 76)Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner (AF § 77)
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Meld. St. 7, 2011–12, Nordområdene

Søk og redning (kap. 10.2)

Det påligger derfor den enkelte næringsutøver og deres 
bransjeorganisasjoner systematisk å arbeide for:
• å redusere risikoen for ulykker og 
• for selv å kunne håndtere kriser i større utstrekning 

enn det som er nødvendig i andre farvann.
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Meld. St. 36, 2012-13, Åpning av BHSØ 

• For å sikre forsvarlig petroleumsvirksomhet spesielt i 
nordlige deler av Barentshavet sørøst, er det viktig at 
relevante operasjonelle usikkerhets- og risikofaktorer 
er godt forstått og ivaretatt før leteboring og utbygging 
skjer.

• Et arbeid for å identifisere og utrede operasjonelle 
usikkerhets- og risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet sørøst må derfor gjennomføres.
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Samarbeid - hvorfor

• Samarbeid er en prioritet for Ptil
• Kompetanse og erfaring, deling på tvers av aktørene
• Bygge tillit mellom aktørene, myndigheter og interessenter

- Viktig med gjennomsiktige prosesser (tillitskapende)

• Felles tilnærming til felles utfordringer
• Legger premisser for aktivitet i nord
• Arbeidstakermedvirkning i prosessene som har innvirkning på HMS

Viktig å forstå prosessene knyttet til fellestilnærming og samarbeid
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Samarbeid - resultat

• Dialog mellom aktører og interessenter

• Norsk Olje og Gass «HMS i Nord» gjennomført og videreført

• Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) 

• Innsikt i aktørenes erfaring

• Helhetlig forståelse for nordområdene

• MetOcean rapport (BaSEC) 

• Nye ytelseskrav til beredskap for aktivitet i nord
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Samarbeid - hvem

• Næringen, de ansvarlige

• Arbeidstakerne

• Norsk Olje og Gass

• BaSEC (Barents Sea Exploration Collaboration)

• Arctic Offshore Regulators Forum (AORF)

• Norwegian Energy Partners (NORWEP/INTSOK)

… og mange flere
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Utfordringer – gamle og nye

• Helikoptertransport og redning underveis, SAR

• Evakuering og evakueringsmidler

• Ising på fartøy og livbåter

• Medisinsk beredskap

• Kommunikasjonssystemer

• Redningsdrakter

• Værtjenester – især flyværstjenester

• GPS jamming

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helikoptertransport og redning underveis, SARHer trengs det nye løsninger for å kunne fly de lange avstandene effektivt og sikekrt. Det må være mulig å redde folk både underveis og ved eventuell hendelse fjernt fra land eller innretninger. Aktivitetsforskriften § 17 TransportOperatøren skal sikre at personer og forsyninger kan transporteres forsvarlig til, fra og mellom innretninger og fartøy …Offentlig redningstjeneste dekker, per i dag, ikke SAR behov underveis mellom land og innretning i BarentshavetDenne kommer tidligst med de nye redningshelikoptreneDen som velger å kun benytte seg av offentlig redningstjeneste i Barentshavet må kanskje vente med sine aktiviteter til det eventuelt er på plassHittil velger alle selv å stille med egne SAR ressurserVi minner om krav til forsvarlig virksomhet, beredskapsetablering og håndtering av fare- og ulykkessituasjonerEvakuering og evakueringsmidlerHelikopter angis ofte som primær evakueringsmiddelBegrenset tilgang til helikopterHvor skal personell evakueres til?Livbåter kan være aktuell som primær evakueringsmiddelDekker analysene i tilstrekkelig grad utfordringene i Barentshavet?Kan være nødvendig med lengre opphold i livbåt p.g.a. værforhold eller egnet ressurser for å berge personell eller livbåtHvor skal man gjøre av personer?Vanskelig beslutning å sjøsette livbåterLang tid for å evakuere med helikopterAlternativer trengs Ising på fartøy og livbåterMedisinsk beredskapAvstanden til lokasjonene øker, spesielt i Barentshavet sørøst (23. runde)Ytelseskravet på 3 timer til pasient er på sykehus utfordresKompenseres med telemedisin og styrket sykepleier bemanningPasientens tilstand og behov er det som egentlig er avgjørendeTilgjengelighet av beredskapsressurser påvirkes og operasjonell planlegging er avgjørendeKommunikasjonssystemerPålitelighet, robusthet, en forutsetning for aktivitet uansett hvor man er på sokkelenRedningsdrakterSom vi har hørt tidligere i dag i foredraget til Mike Tipton, overlevelse i sjø er komplisert og utfordrende og det er andre utfordringer enn kun hypotermi. Fin overgang til din egen presentasjon.
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Overlevelse i sjø

• Kuldesjokk
• Drukning

- tidlig og senere
• Hypotermi

- Avhengig av mange faktorer
• Redningsdød

• Individ
- Individuelle forskjeller mellom mennesker
- Fysiologiske reaksjoner
- Fysisk og mental tilstand

• Miljø
- Sjøens tilstand, bølger, sprut
- Vanntemperatur
- Vind, lufttemperatur

• Utstyr
- Testing, nytt utstyr
- Draktens tilstand
- Vanninntregning eller fukt
- Flyteevne
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Posisjon, navigasjon og tid - PNT

• Liten mulighet til å påvirke leveransene. 
• Selvstendig ansvar for egne tjenesteleveranser, enten dette er 

transporttjenester eller nød- og redningstjenester. 
• Ansvar for å vurdere avhengighet av GNSS og PNT.
• Alle brukere av PNT-tjenester bør som et minimum:

- Identifisere hvilke av deres tjenester og funksjoner som er avhengige av GNSS
- Vurdere hvor sårbare tjenestene og funksjonene er for forstyrrelser eller bortfall av 

GNSS, herunder hvor store konsekvensene blir ved svikt og hvor raskt 
konsekvensene inntreffer

- Vurdere tiltak som bidrar til å redusere sårbarhet og konsekvenser for egne 
tjenester

• Behov for alternativer til GNSS, eks. bakkebaserte radiosystemer
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Forvitring ?

• HMS i nord, Beredskap, Norsk Olje og Gass
- Bredt faglig samarbeid; operatører, arbeidstakerne,myndigheter, leverandører og andre tredje parter (DNMI)

• Beredskap, BaSEC
- Samarbeid som viderefører NorOG arbeid
- Beredskap – tre nye ytelseskrav

• Ptil veldig tydelig med hensyn til redning underveis

• Redning underveis
• Værtjenester
• Annet ?



PTIL/PSA

Kontinuerlig forbedring

• SF § 6 Styring av helse, miljø og sikkerhet
- Den ansvarlige skal sikre at styringen av helse, miljø og sikkerhet omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig 

for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring, jf. rammeforskriften § 17.

• RF § 17 Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem
- Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

- Arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem.

Vi ser frem til aktørenes og BaSEC arbeid 
med kontinuerlig forbedring
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http://www.ptil.no/rammeforskriften/rammeforskriften-n-article3855-381.html#p17
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