
   
 
 

Webinar tirsdag 8. september 2020 
«Erfaringer etter større ulykker og hendelser samt høringsutkastet til revidert 
NS 5814». 
 

Lenke til video fra webinaret  
 
PROGRAM 
 
12:00  (1)  Introduksjon 

Bjørn Axel Gran, IFE Digital Systems og styreleder av ESRA 

TEMA 1: «ERFARING ETTER STØRRE ULYKKER OG HENDELSER» 
 
12:10 (2)  Hvilke forventninger og krav har tilsynsmyndighet DSB til læring etter 

ulykker og hendelser? 
   

Innlegget setter søkelys på myndighetenes: 

• forventninger og krav til virksomheter som håndterer farlige kjemikalier mht. 
læring etter hendelser og ulykker. 

• oppfølging av virksomheter gjennom tilsyn – eksempler på svakheter som 
avdekkes 

• informasjonsutveksling og deling av erfaringer, nasjonalt og internasjonalt 
gjennom EU, OECD, UNECE 

• linker til internasjonale databaser hvor alle kan søke informasjon om uønskede 
hendelser med farlige kjemikalier 

Ragnhild Gjøstein Larsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

12:30 (3)  Hva kan vi lære av at forsyningsfartøyet Sjøborg kolliderte med 
Statfjord A i juni 2019? 

• Hva skjedde, og hva var årsaken? 
• Hvordan bruker de erfaringene sine i sitt risikoarbeid? 
• Hvordan ble erfaringene delt på tvers i egen organisasjon slik at lærdommen ikke 

blir glemt? 
• Hvordan ble erfaringen delt med resten av samfunnet - hvis ikke, hva skal til for å 

få dette til og hvordan kan dette gjøres fremover? 
• En bransjeutfordring, hvem har overordnet ansvar for å integrere avanserte 

systemer på et dynamisk posisjonert fartøy (DP-fartøy)? Hvem bør ha dette 
ansvaret? 

https://youtu.be/48pYod3MbF4


   
 
 

Ole Steinar Andersen, Equinor AS 

13:10  PAUSE 

 

13:20 (4)  Learning Team - hvordan bruke dette systemet? 

• Hvordan kan vi være en lærende organisasjon? 
• Systematikk og verktøy for pro-aktiv læring og granskning, benyttet globalt i 

Conoco Phillips. 

Robert Ramos, Conoco Phillips Norge 

TEMA 2: «HØRINGSUTKASTET TIL REVIDERT NS 5814» 
 
14:00 (5)  Høringsutkastet til NS 5814 "Krav til Risikovurderinger" på høring med 

høringsfrist 15.9.2020. 

• Høringsforslaget er en oppdatering av NS 5814:2008 
• Kort innføring i: 

o Hva er NS 5814? 
o Hva er revidert og oppdatert? 

Bjørn Axel Gran, IFE Digital Systems og styreleder av ESRA 
 

14:40 (6) Oppsummering og avslutning 

Bjørn Axel Gran, IFE Digital Systems og styreleder av ESRA 

 


