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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
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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.

PTIL/PSA

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
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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 ?
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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.

Sikkerhetsnivå

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

Vi ser frem til aktørenes og BaSEC arbeid
med kontinuerlig forbedring
Tid
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