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 Statoil har redusert co2-utslippene på sokkelen med 1,2 millioner tonn per år. Bildet viser Sleipner-feltet. Foto: Øyvind Hagen, Statoil
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Statoil når ambisiøse klimamål to år før fristen
Statoil har to år før fristen nådd sitt mål om å redusere CO2-utslipp fra norsk sokkel med 1,2 million  
tonn årlig fra 2008 til 2020.

 ✑ Tekst: Elin Øvrebø 

Reduksjonen i utslipp tilsvarer det årlige 
utslippet fra 600.000 personbiler eller nesten 
hver fjerde personbiler på norske veier, skri-
ver Statoil i en pressemelding. Det var i 2008 
at petroleumsindustrien, i regi av Konkraft, 
satte seg et samlet mål om å redusere utslipp 
med én million tonn CO2 per år mellom 2008 
og 2020.

228 tiltak på norsk sokkel
Nå i 2017 har Statoil klart å redusere utslippet 
med 1,2 million tonn. De siste ni årene har sel-
skapet gjennomført 228 tiltak for å forbedre 
energibruken innenfor fakling, produksjons-
prosesser, gasskompressorer og gassturbi-
ner. Tiltakene er gjennomført på eksisterende 
plattformer og felt hvor det er mulig å tilpasse 
og drive med så lave utslipp som mulig.

Selskapet viser til at blant annet utslippet fra å 

brenne gass til fak-
kel er redusert med 
140.000 tonn CO2 
siden 2007. Måten 
som brukes til pro-
duksjon av drikke-
vann på Statfjord 
A-plat t formen i 
Nordsjøen er også 
endret. Det i seg 
selv bidrar til en 

CO2-reduksjon på rundt 4.800 tonn i året.

Klimautfordringen tas på alvor
Nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri 
Energi mener resultatet er imponerende. Hun 
understreker at dette ikke hadde vært mulig 
uten den unike kompetansen og teknologien 
som norsk oljeindustri har tilgang til.

– Dette viser også at oljeindustrien tar klima-
utfordringen på største alvor. Reduksjonen i 

utslipp er summen av hele 228 ulike tiltak. Her 
er det mange oljearbeidere som har stått på 
for å finne mer klimavennlige løsninger. Altså 
bidrar våre medlemmer i Statoil til reduksjon i 
klimautslipp hver dag, sier hun.

Industri Energi er tydelige på at norsk olje- og 
gassindustri er en del av klimaløsningen. Aller 
helst bør norsk sokkel fungere som et globalt 
laboratorium for å utvikle klimateknologi. 
Norsk industri på land og til havs er helt i front 
når det gjelder teknologiutvikling. Utslippene 
fra norsk petroleumsproduksjon er nå under 
halvparten av gjennomsnittet i verden.

Lill-Heidi Bakkerud



Nytt nettverk for 
arbeid og aktivitet 
i olja
Industri Energi, Norsk olje og 
gass, ordførere fra en rekke 
kommuner, andre relevante 
arbeidstakerorganisasjoner 
og næringsorganisasjoner 
har etablert et eget nettverk 
som skal jobbe for aktivitet 
i olje- og gassektoren.

Aktivitet på norsk sokkel er en 
viktig kilde for arbeid og velferd i 
Norge. Det er viktig at aktiviteten 
i olje- og gassindustrien sikres 
stabile og forutsigbare rammevil-
kår for framtiden. Av denne grunn 
har Industri Energi sammen med 
Norsk olje og gass og det såkalte 
ordførernettverket tatt initiativ til 
å etablere et eget nettverk som 
skal jobbe for dette. Andre rele-
vante arbeidstakerorganisasjoner, 
næringsklynger og næringsorga-
nisasjoner som driver innen olje- 
og gassrettet virksomhet er også 
invitert til samarbeidet.

– Norges viktigste næring trenger 
å etablere en bredere møteplass. 
I god norsk tradisjon er norske 
arbeidstakere, arbeidsgivere og 
politikere, gjennom ordførernett-
verket, med i samarbeidet. Målet 
med møtefasen er at vi i lag bidrar 
til gode langsiktige rammevilkår, 
som skal sikre sysselsetting og 
skaping av velferd for storsamfun-
net og kommuner i områder med 
aktivitet, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Tirsdag ble nettverket formelt 
etablert på Gardermoen 19. sep-
tember. 

– Næringen er viktig for veldig 
mange i Norge. Et tettere nettverk 
for oss som er opptatt av nærin-
gen, vil være nyttig. Målet er å 
dele erfaringer, vurderinger av 
utfordringer og styrke hverandre 
ved behov, sier Schjøtt Pedersen 
og mener det er flott at ordførerne 
ønsker å stå i front av samarbei-
det.

RNNP må danne grunnlaget 
for en felles virkelighetsforståelse 
om helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsgruppen som har vurdert helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på norsk sokkel 
overleverte sin rapport 29. september. – I det videre arbeidet er nødvendig å slå fast 
at Petroleumstilsynets risikorapport (RNNP) må danne grunnlaget for en felles 
virkelighetsforståelse, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i 
november 2016 berørte parter og myndigheter 
til en arbeidsgruppe for felles vurdering og drøf-
ting av HMS-tilstanden og –utviklingen i norsk 
petroleumsvirksomhet.

Rapporten, skal brukes som grunnlag til 
Stortingsmeldingen om HMS i petroleumssekto-
ren som skal ferdigstilles i løpet av vinteren 2018.

– Myndighetene så behovet for en slik en HMS-
melding etter våre bekymringer rundt sikkerhe-
ten i forbindelse med omfattende kostnadskutt 

og nedbemanninger i petroleumsnæringen, sier 
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Målet for arbeidsgruppen har vært å komme fram 
til et omforent bilde av status for helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen 
skulle også vurdere hva som skal til for å opprett-
holde og forbedre sikkerhetsnivået på sokkelen og 
ved landanleggene. 

Industri Energi har deltatt i arbeidsgruppen.

Trenger felles virkelighetsforståelse
Periodevis har det vist seg vanskelig å enes om 
en felles virkelighetsforståelse rundt HMS-
situasjonen i næringen. 

Illustrasjonsbilde



Pålegg må utbedres 
før Goliat får gjenoppta 
produksjonen
Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi 
Bakkerud, sier det er positivt at Petrole-
umstilsynet (Ptil) pålegger utbedringer før 
produksjonen på Goliat-feltet gjenopptas.

– Det er bra at Ptil sier stopp når de avdekker 
brudd på barrierer som kan føre til alvorlige 
situasjoner, sier Lill Heidi Bakkerud og viser til  
at tilsynet har gitt pålegg om utbedringer før 
produksjonen kan gjenopptas på Goliat-feltet.

Det var etter et møte med ledelsen i Eni og 
vernetjenesten at Petroleumstilsynet kom med 
pålegget som må utbedres før Goliat-feltet i 
Barentshavet får gjenoppta produksjonen.

– Vernetjenesten i selskapet var bekymret over 
at man ikke har god nok kontroll med tennkil-
der på feltet. Petroleumstilsynet har nylig gjen-
nomført tilsyn som konkluderte med pålegget. 
Det er en beslutning vi støtter, sier Bakkerud.

Hun understreker at Industri Energis tillits-
valgte og vernetjenesten er i dialog med ledel-
sen i operatørselskapet, for sammen å finne 
en løsning.

I fø lge Frode A l fheim utg jør 
Petroleumstilsynets rapport om risi-
konivået (RNNP) det viktigste grunnla-
get for en felles virkelighetsforståelse 
om risikonivået i petroleumssektoren.

– Partene må derfor støtte opp om 
dette arbeidet og videreutviklingen av 
RNNP. Vi må enes om resultatene i 
RNNP, da er det enklere å ta tak i de 
utfordringene vi står overfor i de eta-
blerte partssammensatte foraene.

– Det er ennå mye partene er uenig 
om, men det er viktig at vi i alle fall er 
enig om rammeverket for diskusjonen 
om HMS på sokkelen, sier Alfheim.

Partssamarbeidet må styrkes
Sikkerhetsforum har flere ganger de 
siste årene diskutert partssamarbei-
det i næringen.

– Trepartssamarbeidet fungerer bruk-
bart, men vi ser at topartssamarbeidet 
ute i bedriftene mange steder ikke fun-
gerer god nok, sier Alfheim.

Han påpeker at to- og trepartssamar-
beidet er en bærebjelke i HMS-regimet 

og at partssamarbeidet må styrkes og 
videreutvikles. Samtidig understre-
ker han at næringen må tåle kritikk 
og diskusjoner rundt helse, miljø og 
sikkerhet.

– Det er nettopp det partssamarbeidet 
handler om, men kritikken må være 
konstruktiv og faktabasert, nettopp 
derfor er RNNP-rapporten så viktig, 
sier han.

Rammeverket er intakt
I presentasjonen av rapporten i 
Arbeids- og sosialdepartementet 
understrekte leder av arbeidsgruppen, 
professor Ole Andreas Engen, at ram-
meverket er intakt og han slo fast at vi 
har et sterkt og tydelig tilsyn i Norge.

– Petroleumstilsynet vil kanskje se på 
sin praksis og framtidige strategi, men 
nettopp det er de best skikket til selv, 
sa Engen.

Goliat. Foto: ENI

Det er ennå mye 
partene er uenig 
om, men det er 
viktig at vi i alle 
fall er enig om 
rammeverket for 
diskusjonen om 
HMS på sokkelen

Forbundsleder Frode Alfheim, 
Industri Energi



Tid for å skreddersy et nytt 
norsk helikopterregelverk
– Nå som det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo ikke blir innført i Norge, 
er det nødvendig å skreddersy et nytt norsk regelverk for helikopteroperasjonene på 
sokkelen. Vi trenger et oppdatert regelverk som er spesialtilpasset norske forhold, 
sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø understreker på 

Solakonferansen at han er fornøyd med at regjerin-

gen i mai valgte å ikke innføre det felleseuropeiske 

offshore helikopterregelverket (Hofo).

– Industri Energi kjempet imot Hofo, fordi det er en 

forordning der Norge ville mistet styringen og all 

nasjonal råderett i forhold til den videre utviklingen 

av regelverket. I tillegg kunne Hofo skapt en utvikling 

der det ble tilbudt billigere helikoptertjenester, på 

bekostning av sikkerheten. Det kunne vi ikke aksep-

tere, sier Fjeldsbø.

Dagens nasjonale regelverk er for svakt
Samtidig påpeker Henrik Fjeldsbø at dagens nasjo-

nale helikopterregelverk er for svakt.

– Helikoptersikkerheten på norsk sokkel er verdens-

ledende. Men sikkerheten er i stor grad basert på 

studier og oljeselskapenes egen retningslinjer. Mens 

det er nasjonale regelverket har sakket akterut, sier 

Fjeldsbø.

Han understreker at det nå er på tide å opp-

daterte det nasjonale regelverket for offshore 

helikopteroperasjoner.

Industri Energi må være delaktig
– Nå som Hofo ikke innføres er det viktig å ta med 

seg de de positive sidene i dette regelverket og 

skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk som er 

spesialtilpasset norske forhold, sier Henrik Fjeldsbø 

i sitt innlegg på Solakonferansen.

Han understreker at Industri Energi, som repre-

sentant for passasjerene, må være delaktig i dette 

arbeidet.

Solakonferansen som pågikk ved Stavanger lufthavn 

18-20. september regnes som Europas viktigste kon-

feranse om offshore helikoptersikkerhet. Industri 

Energi er med i konferansen som sponsor.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø sa på Solakonferansen at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt.
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