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Hver dag produserer norske ut-
styrsprodusenter komponen-
ter som, bokstavelig talt, er helt 
spesielle. Utstyret produseres i 
henhold til den enkelte opera-

tørs preferanser hva gjelder utforming, pro-
duksjonsmetode, testing og dokumentasjon.

Manglende standardisering av krav, og ope-
ratørselskapenes behov for å “sikre” at utstyret 
tilfredsstiller nødvendige krav, gjør innkjøp til 
en nidkjær prosess. Resultatet er økt utstyrs-
pris og økt ressursbruk på innkjøpersiden – 
men jo flere krav, desto bedre sikkerhet. Eller?

En gjennomgang av granskingsrapporter og 
pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) for perio-
den 2006-2016, tyder på at industriens byrå-
kratiske tilnærming ved kjøp av utstyr skaper 

utfordringer i etterfølgende driftsfase. 
Det produseres en stor mengde dokumen-

tasjon i ulike versjoner, og det produseres en 
rekke prosedyrer for håndtering, bruk og ved-
likehold av den enkelte komponent. Den totale 
mengden dokumentasjon som produseres i 
forbindelse med innkjøp av utstyr, stiller store 
krav til selskapenes evne til å håndtere og sys-
tematisere informasjon.

Ptils granskingsrapporter tyder på at vi har 
kommet til et punkt hvor det utarbeides så 
mye dokumentasjon og prosedyrer, at ope-
ratørselskapene ikke lenger har kontroll på 
sikkerhetskritisk utstyr under drift. Det store 
omfanget av informasjonstilfanget, utarbeidet 
nettopp for å bedre sikkerheten under drift, er 
ofte til hinder for at viktig informasjon fanges 
opp og håndteres i selskapenes organisasjon. 

Ved siden av mangelfull vurdering av risiko, 
er avvik knyttet til håndtering av feilmeldinger, 
vedlikeholdshistorikk og annen utstyrsinfor-
masjon, samt mangler ved instruksjoner og 
styrende dokumentasjon, de faktorer som er 
oftest representert i Ptils granskingsrapporter. 

Granskingsrapportene vitner i det hele tatt 

om manglende evne til å håndtere og videre-
formidle sikkerhetskritisk informasjon om ska-
der, feilmeldinger og manglende vedlikehold. 

Dette finnes det en rekke eksempler på, også 
fra de siste to årene:

Februar 2015. Hydrokarbonlekkasje på Gu-
drun. Utslippet vurderes å være blant de 
større på norsk sokkel, og kunne ha resultert 
i storulykke ved ubetydelige endrede omsten-
digheter, med tap av liv og store materielle 
skader som konsekvens. I  granskingsrap-
porten følger at avvik som driftsforstyrrel-
ser, utstyrsproblemer og hendelser registre-
res på minst tre ulike måter. “Dersom det er 
problemer med en utstyrsenhet, så vil dette 
kunne være registrert på ulike måter. Det er 
da vanskelig for relevant personell å se sam-
menhengen mellom de forskjellige forhol-
dene. Avvik som vibrasjoner i rør følges ikke 
opp av den samme disiplinansvarlige som den 
som har ansvar for driftsproblemer med re-
guleringsventiler. Det sammensatte årsaks-
bildet blir ikke forstått og derfor heller ikke 
risikovurdert.”
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Juni 2016. En dekksoperatør pådro seg en al-
vorlig hodeskade i forbindelse med innspoling 
av ståltau på Goliat, og kunne ha omkommet 
under endrede omstendigheter. I granskings-
rapporten påpeker Ptil at det er vanskelig for 
medarbeidere om bord å finne frem til de rette 
styrende dokumenter ved søk på det interne 
elektroniske dokumentsystemet. Det var ulikt 
innhold på samme styrende dokument som ble 
forevist offshore sammenlignet med det som 
ble innhentet fra land. Det var heller ikke sik-
ret at det var utarbeidet bruksanvisning for det 
sammensatte utstyret som ivaretar opplæring, 
bruk og vedlikehold.

September 2016. Ptil ilegger pålegg etter til-
syn med drift, vedlikehold og trykksikring på 
Heimdal. Tilsynet avdekket manglende infor-
masjon på tegninger som følge av overføring 
mellom ulike datasystemer. De samme feilene 
ble avdekket i forbindelse med tilsyn allerede 
i 2014. I rapporten viser Ptil til at “det er gjort 
ei vurdering av feil og manglar og det er gjort 
nokre korreksjonar, men det er framleis teik-
ningar som ikkje er korrekte. Tiltaket er lukka 

sjølv om selskapet erkjenner at det er ein res-
trisiko knytt til feil og manglar i [teikningar].”

En vanlig feiloppfatning er at det strenge 
norske sikkerhetsregelverket krever at det ut-
arbeides omfattende dokumentasjon og prose-
dyrer. Dette er ikke riktig. Forskrift om helse, 
miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 
forutsetter at det ikke skal utarbeides mer do-
kumentasjon enn 
nødvendig, jf. § 23. 
Bestemmelsen leg-
ger til rette for utnyt-
telse av dokumenter 
og systemer for do-
kumentasjon som al-
lerede er tilgjengelig 
hos leverandører og 
underleverandører.

Vi må slutte å 
snakke om kostnadskutt og HMS som motset-
ninger. Granskingsrapportene fra Ptil viser at 
teknisk svikt isolert sett bare er medvirkende 
årsak i et fåtall hendelser. Likevel brukes be-
tydelige ressurser på å sikre at innkjøpt utstyr 
holder høy kvalitet. Er det sannsynlig at et til-

leggskrav til produsentens interne prosesser 
vil bidra til et bedre og sikrere produkt? Svaret 
er nei. Den lykkelig uvitende leverandør kom-
mer til å produsere det samme utstyret på den 
samme måte som en alltid har gjort, uavhen-
gig av hvor mange skjemaer som må fylles ut 
på veien. Dagens praksis er derfor ikke bare et 
spørsmål om unødig kostnadsbruk, men om ak-

tørene gjør de rette 
grepene for å ivareta 
sikkerheten på norsk 
sokkel.

I dag settes aktø-
rene på prøve i for-
bindelse med gjen-
nomføring av omfat-
tende kostnadskutt 
og effektiviserings-
tiltak. En utfordring 

er, ironisk nok, at operatørselskapene har van-
skelig for å ta avgjørelsen om å fjerne uhen-
siktsmessige og overflødige krav til prosedy-
rer og dokumentasjon av frykt for reaksjoner 
fra myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner 
eller media. 

Vi må slutte  
å snakke om  
kostnadskutt og 

HMS som motsetninger
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