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Ang. konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet
i havområdene ved Jan Mayen

Havområdene ved Jan Mayen er et område hvor det per i dag er svært begrenset aktivitet
tilknyttet sivil luftfart. En eventuell fremtidig petroleumsvirksomhet i havområdene rundt Jan
Mayen vil sannsynligvis medføre økt luftfartsaktivitet i området, hovedsakelig i tilknytning til
transport av personell til og fra det aktuelle området. Havområdene ved Jan Mayen ligger langt
fra relevant infrastruktur. Økt petroleumsaktivitet i dette området kan innebære behov for
etablering av infrastruktur for helikopter eller en lufthavn på øya.

Vær og fysiske forhold vil i større grad kunne påvirke helikoptersikkerheten enn det som
Luftfartstilsynet tidligere har fokusert på i forbindelse med helikoptersikkerheten på norsk
kontinentalsokkel. På bakgrunn av rapporten " Vær, is og andre fysiske utfordringer ved Jan
Mayen", utarbeidet av Meteorologisk institutt, er Luftfartstilsynets vurdering at hyppigheten av
tåke vil kunne føre til utfordringer knyttet til regularitet samt nye problemstillinger i tilknytning til
sikkerhetsberedskap og SAR-tjeneste. Sannsynligheten for ising, også på luftfartøy, ser ut til å
være høyere i dette området sammenlignet med andre områder i Barentshavet og på norsk
kontinentalsokkel.

Ved en eventuell fremtidig bruk av sivile luftlartøy i havområdene ved Jan Mayen, og på
bakgrunn av materialet som foreligger knyttet til værforholdene i nevnte område, vil
Luftfartstilsynet vurdere å stille ytterligere krav til utredninger om flyværet og den
meteorologiske tjenesten.

Innenfor områdene satellitt og radiokommunikasjon er utfordringene større jo lengre nord en
befinner seg på den nordlige halvkule. Etter Luftfartstilsynets oppfatning vil det være behov for
ytterligere utredning innenfor områdene satellitt, radiokommunikasjon og ytelse av
lufttrafikktjeneste knyttet til ivaretakelse av flysikkerheten.
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I en eventuell fremtidig situasjon ved transport av personell til og fra havområdene ved Jan
Mayen vil det være aktuelt for Luftfartstilsynet å vurdere om eksisterende regelverk er
tilstrekkelig til å ivareta flysikkerheten i dette området.

Med vennlig hilsen

S-u4AK
Stein Erik Nodeland
luftfartsdirektør
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