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1. Ansvarsområde
Innsatsleder Sjø (ILS) skal etter fullmakter fra operasjonsledelsen koordinere havgående innsats i barriere 1, 2 og 3 under oljevernaksjoner. ILS skal iverksette
innsatsordre utarbeidet av operasjonsledelsen, og på bakgrunn av denne utarbeide nødvendige ordrer for underlagte enheter. ILS evaluerer og følger opp
operasjonen slik at den går i henhold til plan. Vesentlige justeringer tas i samråd med maritim koordinator.
ILS skal følge opp operasjonen gjennom faste møter med operasjonsledelsen ved maritim koordinator.

2. Varsling og mobilisering
ILS varsles og mobiliseres av NOFO Operasjonsvakt.

3. Operasjon

4. Rapportering
ILS rapporterer til maritim koordinator.
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5. Avslutning
Demobilisere alle mobiliserte ressurser i samarbeid med operasjonsledelsen
Påse at varsel om demobilisering når underlagte ledd og kontakter
Informere operasjonsledelsen når alle ressurser er demobilisert
Påse at all informasjon og dokumentasjon fra aksjonen er behørig loggført, lagret og sikret.

6. Sjekkliste
Denne listen er ment som en momentliste og er ikke 100% dekkende eller å anse som må tiltak uten at dette er spesifisert i listen.
Gjøremål
Varsling og mobilisering
Motta og følg opp mobiliseringsordre (se tips under)
Møte på anvist sted eller fartøy og oppdatere deg om situasjonen
Plott rigg posisjon og andre vitale data
Sett deg inn i oversikt over vær og strømdata
Avklar nivå på aksjonering med OPL, maritim koordinator
Skaff deg oversikt over mobiliserte enheter med status
Kontakt utpekt stedlige leder før ankomst for avklaring og informasjon
Oppfølging, forsterkning og drift
Gå gjennom innsatsplan/ordre
Fortløpende vurdere, planlegge og gjennomføre tiltak for begrensning av forurensningsskader i
samråd med Maritim koordinator
Iverksette rapporteringsrutiner og møtestruktur iht ordre
Etabler og vedlikehold nødvendig samband med andre enheter
Sørge for å rekognosere skadeområdet og utarbeide oversikt over utbredelse av olje
Fortløpende vurdere og gi tilbakemelding på valgt strategi, spesielt med hensyn på endring av
forutsetning for valg
Sørg for at overvåkingsressurser ivaretar nærstøtte som del av overvåkingsplan
Utarbeide innsatsordrer med rullering til underlagte enheter inkl samband og rapportering
Følg opp miljøundersøkelser
Sørge for alltid å ha oppdatert situasjonsplott
Kontroller plan opp mot overvåkingsdata og egne observasjoner
Følg opp beredskap for reparasjon av vitalt utstyr
Sende forslag til neste dags innsatsordre til plangrupper via maritim koordinator
Oppdater maritim koordinator underveis
Sørge for at aksjonen gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og at krav til HMS blir
etterfulgt. Påse at sikkerhetsinformasjon foreligger.

Tips
Følgende bør ILS som et minimum forsikre seg om at er del av mobiliseringsordre
Oppdragsbeskrivelse
Posisjon for utslipp
Antatt utsluppet mengde
Informasjon innhentet av NOFO under mobiliseringen
Mobiliseringssted
Oppmøtetidspunkt
Andre mobiliserte ressurser
Kontaktperson ved mobiliseringssted/ankomst
Informasjon om tiltak som er gjennomført av Operatør

7. Referanser

8. Vedlegg
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