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nedgangstider
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Alexander Kielland katastrofen og andre 
storulykker har medført politisk 
oppvåkning og økte HMS krav



COSL Inovator har gitt oss en vekker.
For første gang siden 2009 har vi hatt to 

dødsulykker i bransjen

DOF og COSL ulykkene viser at nå har trenden snudd.



Oljeindustrien aldri vært sikrere?

Oljeindustrien aldri vært sikrere

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Oljeindustrien
-aldri-vart-sikrere-2660174.html

Oljeindustrien avviser sterkt at sikkerheten er tilbake 
på 1970-nivå. Men den strever med å få ned 
skadetallene ytterligere.

PUBLISERT: 27.JUL. 2000 07:20 - ULF-E. ROSENBERG

Påstanden om at vi er tilbake på 1970-nivå 
sikkerhetsmessig i oljevirksomheten er en gedigen 
avsporing, mener John Vemmestad, leder for utvalget for 
utbygging og drift i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Oljeindustrien-aldri-vart-sikrere-2660174.html


Historien 
gjentar seg?



• Nedbemanning og kostnadskutt preger 
oljeindustrien. Regelverk og avtaleverk 
setter rammer for hvordan dette skal 
håndteres. Fagforbundene mener at de 
etablerte spillereglene ikke alltid blir fulgt. 

Storulykkesrisiko og 
utfordringer i nedgangstider



Vi har hatt mange hendelser med 
stor-ulykkespotensial de siste årene

• Snorre A

• Gullfaks-C

• Gullfaks-B

• Gudrun

• Statfjord

• Big Orange

• Flotell Superior

• Scarabeo 8

• Landanlegg…



Kostnadskutt i alle pågående HMS 
aktiviteter vil svekke den kollektive 

sikkerhetskompetansen og samspillet 
mellom aktørene

Bidrag fra Arbeidsgiverne: 2012 2013 2014 2015 2016

Norsk olje og gass 3000 2500 2500 1800 900

Norges Rederiforbund 250 250 250 250 250

Norsk Industri 118 118 250 250 250

Total 3368 2868 3000 2300 1400

Forslag til budsjett for Samarbeid for Sikkerhet, SfS



Granskinger: Samsvar mellom årsaker og tiltak?
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Feilhandling av type glipp/slurv

Kognitiv feil (pga manglende kompetanse og/eller…

Feilhandling knyttet til dårlig / mangelfull design

Feilhandling knyttet til brudd på gjeldende praksis/prosedyrer

Selskapsledelse, innretningsledelse

Arbeidsledelse (inkl. arbeidsorganisering, skiftordning)

Risikovurderinger / analyser (SJA, etc.)

Planlegging / forberedelser

Prosedyrer / dokumentasjon

Arbeidspraksis / operasjonell oppfølging av barrierene

Arbeidsbelastning

Kontroll / sjekk / verifikasjon

Kommunikasjon / samhandling/grenseflater

Kompetanse /opplæring

Målkonflikter – sikkerhet/effektivitet

Endringsledelse

Teknisk brønndesign (sement, plugger, foringsrør, osv)

Teknisk svikt i, eller mangelfull deteksjon av brønnspark

Teknisk svikt / svakheter i primærbarrieren / slamsøylen

Teknisk svikt / svakheter i sekundærbarrieren / BOP

Annen teknisk utstyrssvikt eller svakheter i sikkerhetskritisk…

Ergonomi / MMI / utforming av arbeidsplass

Eksterne årsaker - geologi og reservoar
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Kompetanse om lover, forskrifter, 
regelverk og avtaleverk, samt vilje 
til etterlevelse må til for å lykkes

Bekymringsfullt at RVK samarbeidet 

svekkes. Manglende 

regelverkskompetanse merkes.

Vilje til å sende folk på kurs, 

konferanser, opplæring blir stadig 

mindre.

Alle leverandører av kurs, 

opplæring merker stor nedgang i 

satsingen på HMS kompetanse.

Omorganiseringer som svekker 

arbeidstakerne tar oss feil vei.



SIDE 11



Spørsmål og kommentarer:

Roy@safe.no

975 61 889     


