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Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet og enkelte landanlegg
 
 
Industri Energi støtter forslag til endringer med enkelte kommentarer. Overordnet anses det som særs viktig at
nye former for drift av enklere innretninger omfattes av en helhetlig regulering av virksomheten. Dette med
hensyn til både en helhetlig risikostyring og en helhetlig ivaretakelse av arbeidstakerne i
petroleumsvirksomheten.
 
Vedr. Veiledning til styringsforskriften
 

Til § 18 Analyse av arbeidsmiljøet
Nytt sjette avsnitt skal lyde:
Petroleumsvirksomhet på enklere innretninger med bruk av fartøy til innkvartering Arbeidsmiljøanalyser
som nevnt i andre ledd, bør ses i sammenheng med andre analyser som ligger til grunn for sikkerhets-
og arbeidsmiljømessige forhold ved aktiviteten…

 
Ptil har innledningsvis i presentasjonen av høringsforslaget fremhevet at det er viktig å utvikle og presentere et
regelverksforslag som sikrer en helhetlig ivaretakelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten. Forslaget i
dag stiller ikke krav til at arbeidsmiljøanalysene skal ses i sammenheng med hverandre, kun at de bør det. Dette
sikrer ikke en helhetlig ivaretakelse etter intensjonen.
 
 
Vedr. Innretningsforskriften
 
               §13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

Første ledd, første setning skal lyde:
Innretninger og transportveier på og mellom innretninger og fartøy skal utformes slik at
materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte

 
Skal dette forstås som på både innretning og fartøy? Eller på innretning og mellom innretning og fartøy?
 
 
Vedr. Veiledning til aktivitetsforskriften
 

Til § 4 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare
innretninger
Nytt siste avsnitt skal lyde:
Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt som nevnt i bestemmelsen, omfatter også personell som
arbeider på enklere innretninger og innkvarteres på fartøy.

 
Industri Energi vil påpeke viktigheten av at dette nye avsnittet i veiledningsteksten, for best mulig ivaretakelse av
arbeidsmiljørelaterte forhold for arbeidstakere om bord på denne type fartøy og under arbeid på innretningen.
 
               Til § 90 Posisjonering

Ny rad i tabellen skal lyde:
g) Fartøy med gangbro koblet til enklere innretninger 2

 
Det er naturlig at krav til utstyrsklasse er samme som for:

a. Bemannede undervannsoperasjoner

f) Flotell med gangbro tilkoplet
h) Aktiviteter utført av løftefartøy eller rørleggingsfartøy i nærheten av innretningen (her permanent plasserte
og flyttbare/flytende)
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