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Forslag til endringer i HMS-regelverket hva angår evakuering med mer 

Petroleumstilsynet (Ptil) sender med dette følgende forslag til endringer i forskrifter med 

tilhørende veiledninger hva angår evakuering på høring: 


 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i 

petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), samt endringer i veiledningen. 

 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 

(aktivitetsforskriften), samt endringer i veiledningen. 

 Endring i veiledningen til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på 

enkelte landanlegg (rammeforskriften). 

 Høringsnotat og konsekvensvurderinger – Forslag til endringer i HMS-regelverket hva 

angår evakuering med mer. 

 

Endringsforslagene innebærer følgende: 

 Forslag om etablering av en enhetlig referanseramme for vurdering av forsvarlighet ved bruk av 

etablerte evakueringsløsninger basert på standarder utarbeidet av næringen selv, ved å 

klargjøre at godheten av disse skal vurderes med bruk av den metodikken og målt mot det 

forsvarlighetsnivået som angis i DNV-OS-E406 og Norsok R-002, eller tilsvarende. Videre at 

det stilles krav om at det skal iverksettes tiltak for å korrigere eller kompensere for eventuelle 

mangler, se endringsforslag aktivitetsforskriften. 

 Forslag om en innskjerping av regelverket ved å ta bort adgang til bruk av maritime krav til 

utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer på nye flyttbare innretninger som 

er registrert i et nasjonalt skipsregister; se endringsforslag innretningsforskriften. 

 Forslag om en lemping av regelverket ved å ta bort et absolutt krav om bruk av fritt-fall-livbåter 

på permanent plasserte innretninger, gitt at det kan dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå 

for alternative evakueringsløsninger; se endringsforslag innretningsforskriften. 

 Forslag om overgangsordninger for å legge til rette for at eventuelle nødvendige tiltak kan 

iverksettes. 

 

Til endringsforslagene er det utarbeidet et mer utfyllende høringsnotat og 

konsekvensvurderinger.  

 

Som det går fram av høringsnotats kapittel 1 og 2 innebærer endringsforslagene i 

hovedsak en oppdatering av regelverket i forhold til ny kunnskap om manglene ved 

eksisterende livbåter og utsettingsarrangement, og tilpasninger for å sikre at regelverket blir 

mer konsistent med hensyn til regulering av området forsvarlig evakuering.  
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De foreslåtte endringene med tilhørende høringsnotat og konsekvensvurderinger finnes på 

Ptils nettsted http://www.ptil.no, menyvalg «Regelverk». 

 

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke tatt stilling til det materielle innholdet i 

endringsforslaget. 

 

Høringsfrist 

Eventuelle kommentarer til høringen sendes oss innen 1. september 2014, helst elektronisk til 

e-postkasse postboks@ptil.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Myhrvold  

Direktør 

 

Anne Vatten 

Direktør Juss og 

rammevilkår 
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