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Hovedpunkter

• Regelverksdesign bør ta utgangspunkt i aktuell risiko og farer knyttet til 

virksomheten

• Sikkerhetsregimet i petroleumsvirksomheten er tilpasset 

ekstraordinære utfordringer og risiko – og 50 års utvikling

• Egen «sikkerhetskultur» som gjennomsyrer både regelverk, 

tilsyn/myndighetsoppfølgning og virksomhetene selv – ikke opplagt at 

denne er overførbar til havvind



Petroleumsvirksomheten –

grunnleggende risikofaktorer



Petroleumsregelverket på norsk 

sokkel – 50 års erfaring med risiko 



Petroleumsvirksomheten –

grunnleggende risikofaktorer
• Ekstraordinære teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer 

som er nært knyttet sammen

• Storulykkerisiko



Petroleumsregelverket – hovedtrekk

• Funksjonskrav – ansvaret for valg av løsninger ligger på 

virksomhetene

• Omfattende krav til internkontroll, verifikasjon og 

dokumentasjon i virksomhetene

• Omfattende krav til tillatelser 

• Aktiv og meget involvert og kompetent sikkerhetsmyndighet 

(Ptil) som følger opp regelverket

– Sikkerhetsmyndigheten er uavhengig av ressursforvaltningen (OD)



Petroleumsregelverket – ulemper 

• Kravene til internkontroll, dokumentasjon og verifikasjon er meget 

kostnads- og ressurskrevende (både for myndighetene og 

virksomhetene)

• Forutsetter svært kompetente organisasjoner og personell og en aktiv 

sikkerhetsfilosofi

• Krav til ansvarliggjøring medfører (unødvendig) dobbeltarbeid ved at 

kravspesifikasjoner og dokumentasjon-/verifikasjonskrav gjentas 

gjennom flere kontraktsledd



Overførbarhet til havvind?

• Offshoreaspektet – kunnskap og teknologi er åpenbart relevant

• Men andre risikofaktorer, teknologiske utfordringer og økonomiske 

forutsetninger 

Petroleum:

• Storulykkerisiko, omfattende og 

kontinuerlig personellrisiko, 

forurensning

• Individuelle krav til teknologiske 

løsninger, skreddersøm

• Meget lønnsom virksomhet som kan 

bære kostbare sikkerhetskrav

Havvind:

• Liten/ingen storulykkerisiko 

• Særlige sikkerhetsrisikoer:
- Personell primært ved installasjon og 

vedlikehold

- Beredskap/forsyningssikkerhet, jf. tilsvarende 

sikkerhetsregelverk på land 

• Mindre lønnsom virksomhet – behov for 

enklere og standardiserte  løsninger



Noen avsluttende refleksjoner

• Berøringspunktene mellom petroleum og havvind (lokalisering offshore og 

energi) er mindre opplagte enn de i utgangspunktet kan fremstå

– Mht energiaspektet – kun overflatisk slektskap mellom petroleum og kraft – uklart om og hvordan 

havvind egentlig avviker noe særlig fra landbasert produksjon 

(forsyningssikkerhet/beredskap/elsikkerhet)

– Mht offshoreaspektet –antagelig betydelig overførbarhet av teknologi og kunnskap, men fraværet av 

storulykkerisiko gjør at sikkerhetsmessige utfordringer totalt sett er svært ulike

• Ikke opplagt at sikkerhetsregelverket for petroleum utgjør et egnet 

utgangspunkt for utforming av sikkerhetsregelverk for havvind

• Betydning for organisering av sikkerhetsmyndigheten?


