
 

Rapport etter tilsyn
 
Rapport 
Rapporttittel Aktivitetsnummer 
Tilsynsrapport-ConocoPhillips-Områdeberedskap-styring og 
deltakelse 

009018151 

 
Gradering 

☒ Offentlig 
☐ Unntatt offentlighet 

☐ Begrenset 
☐ Fortrolig 

☐ Strengt fortrolig 

 
Involverte 
Hovedgruppe Oppgaveleder 
T-2 Arnt H Steinbakk 
Deltakere i revisjonslaget Dato 
Arnt H Steinbakk, Anne Gro Løkken, Jan Erik Jensen, Sigurd 
Robert Jacobsen og Rune Solheim. 

7.10.2020 

 

1 Innledning 

Vi førte tilsyn den 1.9.2020 med ConocoPhillips sin styring av og deltakelse i 
samarbeid og samordning av beredskap, i dagligtale kalt områdeberedskap. Tilsynet 
var rettet mot driftsenheter med ansvar for oppfølging av områdeberedskapen. Som 
følge av den pågående pandemien ble tilsynsaktiviteten gjennomført som et 
videomøte ved bruk av Teams. 
 
Fylkesmannen i Rogaland deltok også i tilsynsaktiviteten, og Miljødirektoratet og 
Kystverket var med som observatører. 

2 Bakgrunn 

Samtykke til områdeberedskap for Sørfeltene ble gitt i to omganger, ref. brev fra OD 
8.3.2001 (2001/38-2) hvor det ble gitt samtykke med vilkår. Dernest brev fra OD 
30.1.2002 (2001/38-6), hvor OD bekrefter at det nå var gitt ordinært samtykke.  
Dette innebærer blant annet bruk av felles beredskapsfartøy, SAR-helikopter og felles 
sentral for marin havovervåking for de definerte feltene og områdene.  

3 Mål 

Målet med tilsynet er å verifisere at de forutsetninger som ligger til grunn for 
etableringer av områdeberedskap for Sørfeltene som selskapet har ansvaret for på norsk 
kontinentalsokkel, er fulgt opp i perioden etter at våre samtykkevedtak ble gitt. Videre at 
det er dokumentert at forutsetninger og begrensinger som ligger til grunn for vedtak er 
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fulgt, herunder selskapets rolle som koordinator og som deltaker og bruker av ressurser i 
områdeberedskapen. 

4 Resultat 

Basert på avtalt dagsorden for tilsynet ga ConocoPhillips presentasjoner til de enkelte 
emner som listet opp i vårt varselbrev om tilsynet datert 1.7.2020. 
 
Selskapet ga god og utfyllende informasjon i sine presentasjoner, og avklaringer og 
spørsmål fra tilsynsetatene ble håndtert og besvart fortløpende. 
 
Det ble avdekket et forhold knyttet til tilrettelegging for bruk av narkosemidler som 
er karakterisert som avvik fra regelverkskrav. Men det overordnede inntrykket er at 
selskapet har etablert gode systemer og rutiner for oppfølging med styring av og 
deltakelse i områdeberedskapen innenfor sitt respektive feltområde. 

5 Generelt  

Tilsynet var lagt opp tematisk med følgende hovedpunkter som ble besvart gjennom 
presentasjoner og avklaringer i møtet: 
 

1. Systemer som er etablert for å følge opp områdeberedskapen i Sørfeltalliansen 
2. Forbedring og effektivisering - inkludert opplæring og kompetanse 
3. Beredskapsfartøy og oljevernberedskap 
4. Mann over bord (MOB)-beredskap  
5. Marin havovervåking 
6. SAR-helikopter 
7. Helsemessig beredskap 

 
Vårt inntrykk er at ConocoPhillips har etablert oversiktlige rutiner og systemer for å 
følge opp områdeberedskapen i Sørfeltalliansen som selskapet har et overordnet 
koordinatoransvar for. De har også etablert klare og tydelige rutiner for hvordan 
kontakt i daglig drift skal skje mot andre aktører som deltar i områdeberedskapen, og 
hvordan det enkelte deltakende selskap kan innhente informasjon og kunnskap om 
ordningene innenfor feltområdene. 
 
Beredskapsfartøyene var eget tema, og vårt inntrykk er at det er etablert systemer og 
rutiner for å sikre at innleide beredskapsfartøy leverer gode beredskapstjenester. 
 
Marin havovervåking og kontrolltårnet på Ekofisk L sin rolle ble presentert. Her 
fremkom også at selskapet har prioritert å ta i bruk siste tilgjengelige radarteknologi. 
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Den akuttmedisinske beredskapen ble også presentert, inkludert SAR-helikopterets 
rolle i de ulike definerte fare- og ulykkessituasjoner som disse helikoptrene med sine 
mannskaper er satt til å håndtere. 
 
Områdeberedskapens rolle med å håndtere akutte utslipp ble også gjennomgått. 
 
Beredskapskompetanse var et gjennomgående tema, og vi fikk bekreftet at selskapet 
har etablert rutiner for å sikre rett kompetanse, og at det systematisk planlegges for 
og gjennomføres treninger og øvelser med involverte mannskaper. 

6 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. 

6.1 Avvik 

Fylkesmannen i Rogaland (FMRO) har identifisert et avvik som gjelder forsvarlig 
tilrettelegging for bruk av narkosemidler. Nærmere beskrivelse av avviket med 
regelverkshenvisning kommer frem av vedlagte rapport fra FMRO. 
 

6.2 Forbedringspunkt 

Det ble ikke identifisert forhold under tilsynet som kan karakteriseres som 
forbedringspunkt. 

7 Andre kommentarer 

Ingen andre kommentarer. 

8 Deltakere fra Ptil 

Arnt H Steinbakk   F-Logistikk og beredskap (oppgaveleder) 
Anne Gro Løkken  F-Logistikk og beredskap 
Jan Erik Jensen   F-Logistikk og beredskap  
Rune Solheim   F-Logistikk og beredskap 
Sigurd Rober Jacobsen F-Logistikk og beredskap 
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9 Deltakere fra Fylkesmannen i Rogaland 

Kari Louise Roland 
Erik Bruland 
Trine Hove Bjørnsen 

10 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
 Presentasjoner gitt i tilsynsmøtet 1.9.2020 
 Samordningsdokument områdeberedskap Sørfeltet/SFOA-rev 25 
 System for opplæring ledende personell 
 Beskrivelse av beredskapsopplæring av 3.parts personell 
 Prosedyre for deteksjon og klassifisering av akutte oljeutslipp i 

Ekofiskområdet-dokument 6270N 
 Vurdering av fjernmålingstiltak for PL 018 
 Vurdering av MIROS OSD radarløsning  

Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell 

Oversikt over øvrige deltakere.


