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Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 

(aktivitetsforskriften).  

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet ……………. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om 

petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 

mv. §§ 1-3, og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav c.  

 

I 

I forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsfor-

skriften) gjøres følgende endringer: 

 

  

§ 25 Bruk av innretninger 

 

Nytt andre ledd skal lyde: 

Ved vurdering av godheten av evakueringsløsninger for evakuering til sjø opp mot de stedsspesifikke 

forholdene skal det verifiseres at spesielt følgende forhold blir ivaretatt ved bruk av 

evakueringsløsningene: 

a) sikkerheten til personell,  

b) strukturell integritet (konstruksjonssikkerhet), 

c) tilstrekkelig fremdrift og manøvreringsevne etter sjøsetting,  

 
Nåværende andre ledd blir tredje ledd og skal lyde: 

Ved setting av begrensninger for aktivitetsnivået på innretningen skal det også tas hensyn til status for 

utføring av vedlikehold og eventuelle begrensninger som følge av valgte evakueringsløsninger. 

 

Nytt fjerde, femte og sjette ledd skal lyde: 

Vurderinger av evakueringsløsninger til sjø i henhold til denne paragrafen, jf. særlig andre ledd, skal 

være gjennomført snarest og senest innen 6 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av 

xx.xx.xxxx. Eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre forsvarlig evakuering skal være identifisert 

snarest og senest innen 9 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av xx.xx.xxxx.  

 

For permanent plasserte innretninger skal eventuelle tiltak som sikrer forsvarlig evakuering være 

implementert snarest og senest innen 12 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av 

xx.xx.xxxx.  

  

For flyttbare innretninger registrert i et nasjonalt skipsregister, skal eventuelle tiltak som sikrer 

forsvarlig evakuering være implementert snarest og senest innen 12 måneder etter ikrafttredelse av 

endringsforskrift av xx.xx.xxxx. Eventuelle tekniske tiltak skal være implementert snarest og senest 

innen første hovedklassing etter xx.xx.xxxx. (1 år etter ikrafttredelse av endringsforskriften) 

 

Begrunnelse 

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva 

angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende 

regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 2 og 3.  

  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva 

angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende 

regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 4 ff.  

 

§ 77 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner 
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Første ledd bokstav d skal lyde: 

d) personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til et sikkert område, til enhver tid og 

under alle værforhold, jf. også innretningsforskriften § 44 og § 13 tredje ledd, styringsforskriften § 5 

og denne forskriften § 25. 

 

 

Begrunnelse 

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva 

angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende 

regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 2 og 3.  

  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensanalyse av endringer i IF § 1 virkeområde, IF § 41 utstyr 

for redning av personell, IF § 44 evakueringsmidler, og IF § 69 løfteinnretninger og løfteredskap og 

IF § 82 ikrafttredelse”, del 4 ff.  

 

 

 

 

II 

Forskriften trer i kraft ………… (planlagt ikrafttredelse er 1.1.2015) 
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I veiledning til forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 

(aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:  

   

 

Til § 25 Bruk av innretninger 

Nytt femte avsnitt skal lyde: 

Ved vurdering av godheten av evakueringsløsninger som nevnt i andre ledd, bør den metodikk og det 

sikkerhetsnivå som angis i standardene DNV-OS-E406 og NORSOK R-002 brukes. Behov for 

eventuelle operasjonelle begrensninger må inntas i bruksforutsetningene for innretningen, jf tredje 

ledd.  

   

Nåværende femte avsnitt blir sjette avsnitt og skal lyde: 

(Som før) ……som nevnt i tredje ledd, menes …. (som før)  

 

Begrunnelse 

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva 

angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende 

regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 2 og 3.  
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