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1 Innledning 

I perioden 4.5 til 5.5.2020 førte vi tilsyn med AKOFS Offshore AS (AKOFS) sin  
styring og oppfølging av beredskap på AKOFS Seafarer.  
 
Tilsynet er en del av saksbehandlingen i forbindelse med AKOFS sin søknad om  
samsvarsuttalelse (SUT) for AKOFS Seafarer. Innretningen lå ved Myklebust verft i 
Gursken under tilsynet for klargjøring for drift på norsk sokkel.  
 
Tilsynet ble gjennomført i form av møter, samtaler, videoklipp og intervju på Skype. 
 
Tilsynet var godt tilrettelagt fra AKOFS side. 

2 Bakgrunn 

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for å følge opp at aktørene i  
petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom 
dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.  
 
Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i AKOFS sin søknad om SUT for innretningen.  
 
AKOFS Seafarer har kontrakt med Equinor på norsk sokkel. 
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3 Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere at organisering, driftsforberedelser og relevante 
dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er 
ivaretatt. 

4 Resultat 

På grunn av situasjonene med COVID19 var det ikke mulig å gjennomføre fysiske 
verifikasjoner på AKOFS Seafarer. Styringssystemet for beredskap og status på 
familiarisering og trening av beredskapsorganisasjonen ble fulgt opp gjennom 
dokumentgjennomgang og intervjuer på Skype. Vi ble vist en oversiktsvideo av 
AKOFS Seafarer, men vi har ikke vært fysisk om bord. 
 
Det ble identifisert et avvik i tilknytning til system for beredskapstrening. 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 

5.1 Avvik 

5.1.1 System for trening av beredskapsorganisasjonen 

Avvik 
Det var noen mangler i system for oppfølging av trening av 
beredskapsorganisasjonen. 
 
Begrunnelse: 
AKOFS har etablert et system (KSM) for å registrere og sikre systematisk trening av 
beredskapsorganisasjonen offshore.  Intervjuer og dokumentgjennomgang viste 
likevel visse mangler med beredskapstreningssystemet: 

 Innretningsspesifikk beredskapstrening er ikke etablert, modulene i Norsk Olje 
og Gass brukes, men er ikke tilpasset innretningsspesifikt utstyr.  

 Det er ikke implementert system for trening på stedfortrederrollen – denne 
type trening eller øvelse er ikke beskrevet i “annual program for drills and 
exercises 2020”. 

 Det er ikke etablert innhold eller ansvarlig for fallsikringstrening. 
 Det er ikke trent på entring av livbåt og ytelseskrav for evakuering er ikke 

verifisert.  
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 Det er noen relativt trange områder på AKOFS Seafarer, og trening og 
kjennskap til disse områdene er viktig for å sikre kunnskap om tilgjengelige 
bårer og effektiv transport i krevende områder for båretransport. Det var ikke 
trent på å håndtere båre i livbåt. 

 
Krav: 
Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. 
aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser 
 

6 Deltakere fra oss 

Anne Marit Lie                   Fagområde Logistikk & beredskap  (oppgaveleder) 
Rita S. Husebø                   Fagområde Logistikk & beredskap    

7 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
- Emergency Preparedness Analysis (EPA) HSEQ-AKFS-RE-00002 
- Emergency Preparedness Plan (EPP) GOV-3AKFS-S-PR-0014 
- AKOFS Seafarer Station Bill  
- Annual Program for drills and exercises GOV-3AKFS-S-PL-0001 
- Gjennomføring av familiarisering og trening av beredskapsorganisasjonen 
- PS 09 Emergency response system – GOV-3AKSF-OT-PL-0010 
- GOV-3AKSF-H-PR-0004 Training Matrix – AKOFS Seafarer 
- 501.002 - Lifeboat 
- OJT Guideline, HR, Training & Competence Marine Operations, Lifeboat 

KISS800, SFI.No 501 
- HSEQ-AKSF-PL-00005 – Stretcher Survey 
- Stretcher Survey – Verificaton report after modifications to thruster rooms and 

staircase 
 
 

Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell 


