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1. Ansvarsområde
Maritim koordinator skal etter fullmakter fra operasjonsleder koordinere havgående innsats i barriere 1,2 og 3 under oljevernaksjoner. Maritim Koordinator skal
iverksette innsatsplan utarbeidet av Plangruppe Innsatsplan gjennom en Innsatsordre til Innsatsleder sjø (ILS).
Maritim koordinator evaluerer og følger opp operasjonen slik at den går i henhold til plan.
Større justeringer tas i samarbeid med Plangruppe Innsatsplan.
Maritim koordinator skal følge opp operasjonen gjennom faste møter med OPL og Plangruppe Innsatsplan.

2. Varsling og mobilisering
Maritim koordinator varsles og mobiliseres av NOFO Operasjonsvakt.

3. Operasjon

4. Rapportering

http://db4.nofo.no/admin/Modules/Module_136/Print/PrintDocument.aspx?entityId=264...

23.01.2013

Rolle MARITIM KOORDINATOR

Side 2 av 3

Maritim koordinator rapporterer til operasjonsleder.

5. Avslutning
Demobilisere alle mobiliserte ressurser i samarbeid med operatør.
Påse at varsel om demobilisering når underlagte ledd og kontakter.
Informere operatør 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
Møt opp og finn din plass i beredskapssentralen
Start opp NORA og andre relevante systemer
Varsle samarbeidspartnere, gi kort info om forventning
Om mulig, sett deg inn i operatørens beredskapsplan
Sett deg inn i status for NOFO beredskap
Motta ordre gjennom første statusmøte
Plott rigg posisjon og andre vitale data i NORA
Sett deg inn i oversikt over vær og strømdata
Avklar nivå på aksjonering med OPL
Mobiliser OR fartøy, gi kort ordre
Mobiliser baser, gi kort ordre
Mobiliser slepefartøyer, gi kort ordre
Mobiliser overvåkingsfly, se på mulighet for helikopter
Mobiliser tankbåt, gi kort ordre
Mobiliser miljøundersøkelsesteam, gi kort ordre
Oppdater NORA
Sørg for oppdatering av aksjonsleder

Oppfølging, forsterkning og drift
Gå gjennom innsatsplan/-ordre sammen med plangruppe
Legg til informasjon om koordinering i innsatsordre (samband, rapportering, osv.)
Iverksett rapporteringsrutiner og møtestruktur
Påse at ILS utarbeider innsatsplaner med rullering
Følg opp logistikk rundt etterkantundersøkelser
Sørg for alltid å ha oppdatert NORA på situasjonen
Kontroller plan opp mot overvåkingsdata
Sørg for at ILS har nødvendig støtte og personell til 24h operasjon
Følg opp beredskap for reparasjon av vitalt utstyr
Påse at HMS tiltak som gassmålere og datablad foreligger
Foreslå endringer til Innsatsplan
Oppdater AKL underveis
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7. Referanser

8. Vedlegg
Format for Innsatsordre
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