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Høring om forslag til program for konsekvensutredning av Johan 

Sverdrup-feltet i Nordsjøen 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) registrerer at vi ikke står på Statoils liste over aktuelle 

høringsinstanser og følgelig ikke har mottatt høringen på utbyggingen av Johan Sverdrup 

feltet.  

 

Landsorganisasjonen i Norge er Norges største arbeidstakerorganisasjon og har forbund med 

medlemmer som arbeider i de fleste aktiviteter knyttet til utvinning og drift av petroleums-

virksomheten på norsk sokkel.  

 

Vi ber om at LO blir ført opp på høringslisten(e) til Statoil. 

 

LO ber om at følgende forhold blir behandlet i konsekvensutredningen:  

 behovet for sengeplasser i hele feltets levetid. LO registrerer at det på flere 

installasjoner er en knapphet på sengeplasser som har ført til bruk av lugardeling og 

helikoptertransport mellom hvilekvarteret og den plattformen arbeidet pågår. Dette 

feltet vil være i drift i mange år og det bør bygges inn tilstrekkelig kapasitet.  

 evakueringsplanen fra plattformene over døgnet inkludert livbåtkapasiteten og 

plassering av disse.  

 bruken av integrerte operasjoner.   

 hvordan støykilder er planlagt til lokasjoner hvor støy fra de er minst mulig belastende  

 om det kan utvikles standardiserte løsninger for lugarer som ivaretar kravene til støy, 

kan en redusere kostander. 

 kraftsituasjonen i regionen der kraft fra land hentes.  

Statoil er Norges viktigste oljeselskap. Selskapet er gitt en posisjon på norsk sokkel som 

stiller større krav til samfunnsansvar. LO har i den senere tid registrerte at Statoil har vært 

førende i å sette ut byggekontrakter til andre land. LO følger nøye med på utviklingen i disse 

kontraktene.  

 

Vi har sett flere prosjekter på norsk sokkel med store kostnadsoverskridelser. Flere av dem er 

knyttet til leveranse på tid og kvalitet.  
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LO venter at Statoil legger til rette for en internasjonal konkurranse der norske leverandørers  

konkurransefortrinn blir vektlagt.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Olav H. Lie 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbehandler: Olav H. Lie 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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