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1. Overordnet risikovurdering
Denne oljevernaksjonen gjennomføres i et område som er eksponert for store bølger og
sterk vind. Det er også på denne tiden glatte svaberg, det er fortsatt lav temperatur i både
sjø og luft og periodevis kan det komme mye nedbør. I strandsonen er det stedsvis store
steiner, sprekker i berget, kupert terreng, bratte skrenter mot sjøen og generelt utfordrende
terreng.
Arbeid med sanering av olje medfører eksponering mot personell som krever riktig bruk av
verneutstyr.
På bakgrunn av dette kreves det generelt høy overvåkenhet ved ferdsel på sjøen, i
terrenget og langs sjøkanten.

2. HMS-mål
HMS skal inngå som en sentral del av alt oljevernarbeid under ”Aksjon Server”.
Oljevernaksjon er et tiltak for å begrense miljøskader som følge av et oljeutslipp. Det er et
grunnleggende prinsipp for aksjonsledelsen at tiltakene som iverksettes i forbindelse med
oljevernarbeidet ikke medfører at liv og helse settes i fare.
Hovedmålene med HMS-arbeid aksjonen er, i prioritert rekkefølge, å:
•
•
•

Unngå at mennesker skades, både mht direkte skade og påvirkning som kan
medføre fremtidige helseskader
Minimere og begrense skadene på miljøet, samt unngå sekundærskader
som følge av aksjonen
Unngå skader på materiell/utstyr

De primære virkemidlene for å oppnå disse HMS-målene er å forebygge skader og
uønskede hendelser gjennom å:
• Identifisere, vurdere og minimere risikoforhold knyttet til aktivitet under
aksjonen
• Sørge for god informasjon og opplæring til involvert personell
• Kontrollere og følge opp HMS i alle faser av aksjonen
En forutsetning for å oppnå de ønskede HMS-resultatene er at hver enkelt person som
deltar i ”Aksjon Server”, fra øverste aksjonsledelse til innsatspersonellet på fartøy og i
strandsonen:
• Har nødvendige kunnskaper og ferdigheter
• Gjennom holdninger og handling, overholde fastsatte prosedyrer og
retningslinjer.
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3. HMS-krav
2.1 Generelle krav
• Personell som skal i innsats i strandsonen skal gjennomføre grunnleggende
HMS-opplæring
• Informasjon om aktuelle lover og forskrifter, samt interne krav og instrukser skal
være tilgjengelig for alle deltakende parter.
a. Aksjonsledelsen Kystverket
b. Aksjonsledelsen IUA
c. Innsatsledelse
d. Fremskutte depot
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Det skal være utpekt verneombud ved arbeid i kyst- og strandsonen, og disse
skal være kjent med sine oppgaver.
Foreskrevet verneutstyr skal være tilgjengelig og benyttes der dette er
hensiktsmessig.
HMS-datablad for alle kjemikalier som benyttes i aksjonen skal foreligge og
være tilgjengelig.
Før arbeid igangsettes i strandsonen og på lettfartøy skal det det gjøres en
risikovurdering. Denne skal dokumenteres. Skjema som kan benyttes, se
vedlegg.
For særlig risikofylte oppgaver skal sikker jobbanalyse (SJA) gjennomføres, se
eksempel på SJA i HMS-perm utgitt av Kystverket.
Det skal foreligge en plan for beredskapstiltak ved uhell på personell før arbeid
igangsettes.
Alt deltakende personell skal gis den hvile som er nødvendig for at
arbeidsoppgavene skal kunne løses på en sikker og forsvarlig måte
Det skal ikke arbeides i mørke og dårlig sikt
Under ekstreme værforhold skal særskilte tiltak iverksettes

2.2 Særskilte krav til aksjonsledelsen
Aksjonsledelsen har hovedansvar for HMS arbeidet under aksjonen.
1.
2.
3.
4.

Aksjonsledelsen i Kystverket skal sette av den tid og de midler som er
nødvendig for at aksjonen skal kunne utføres på en sikker og forsvarlig måte.
AKsjonsens HMS mål, HMS - krav og HMS - tiltak beskrives i denne HMSplanen
Overordnede risikovurderinger (hos IUA og innsatsledelsen) skal gjennomføres
og formidles på stabsmøtene
Ved ulykker skal aksjonsledelsen skal varsle myndighetsinstanser om
hendelser ihht gjeldende regelverk.

2.3 Krav til ledelsespersonell på alle nivåer
1.
2.

Alle ledere skal være kjent med de lover og forskrifter som gjelder innenfor sitt
arbeidsområde samt det som er beskrevet i HMS-perm ved store
oljevernaksjoner som er utarbeidet ved oljevernaksjoner.
HMS mål og tiltak skal beskrives i innsatsordrer
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3.

Risikonivå skal løpende vurderes og nødvendige tiltak iverksettes

4.

Nødvendig verneutstyr skal være tilgjengelig, i forskriftsmessig stand og
benyttes

2. 4 Krav til rapportering
1. Alle deltakende enheter skal rapportere HMS status i f.m. ordinær rapportering.
Avvik og forbedringer skal rapporteres på fastlagt skjema, se HMS-permen.
2.

Alle skader, tilløp til hendelser og farlige forhold skal rapporteres umiddelbart.

2.5 Krav til innsatsområdet og fremskutt depot
1.

Det skal tilrettelegges for lokaler og areal som skal fungere som fremmøte-,
forpleinings- og oppholdssted for skadestedsledelse og innsatsmannskaper

2.

Rensestasjon for innsatsmannskaper og materiell, samt håndtering av den
forurensede massen denne aktiviteten medfører skal være tilgjengelig

3.

Det skal opprettes mottak, håndtering og viderebefordring av innsamlet
forurenset masse

4.

For å hindre sekundærforurensning skal det være inndelt og merket områder for
rene og skitne soner.

5.

Det skal gjennomføres en enkel riskovurdering for den enkelte arbeidsposisjon
og på bakgrunn av dette skal det utarbeides en tiltaksplan. Dette skal
dokumenteres. (se vedlegg som viser eksempler på forhold som må vurderes i
en risikovurdering og forslag til innhold i en tiltaksplan)
Se også Se link: http://www.kystverket.no/arch/_img/9141115.pdf
side 13 og 14 som beskriver dette nærmere.

6.

Alle HMS-avvik skal varsles gjennom daglige rapporter. Alvorlige avvik og
forhold hvor personell er skadet eller står i fare for å bli skadet skal varsles
umiddelbart.

7.

Det skal være førstehjelpsutstyr på plass og rutiner for å ivareta personell som
blir skadet og varsling om dette skal etableres.

8.

Produktdatablad for oljen skal være tilgjengelig og blitt gjort kjent på det enkelte
innsatssted. Det skal særlig fokuseres på hvilke beskyttelsestiltak som er
nødvendig.

4. Spesielle HMS forhold
•

Kystverket er hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljøloven § 2-2, 2. ledd for
oljevernaksjonen. Kystverkets samordningen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
skjer gjennom det som er beskrevet i vedlagte HMS-plan
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•

Den som beslutter å ta i bruk rengjøringsmidler/andre kjemikalier er også ansvarlig
for anskaffelse og ditribusjon av datablad.

•

Alle enheter må være forberedt på at Kystverket, i samarbeid med IUA, vil kunne
foreta vernerunder for å påse at lov- og forskriftskrav, kravene i dette dokument og
lokale tiltaksplaner følges opp. Vernerundene vil bli dokumentert i en egen rapport
etter vernerunde.

