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Rapport og varsel om pålegg etter gransking av hendelsen med overtrykking av 
celle 11 Statfjord A den 26. november 2019 (oppgavenr.: 001037047) 

I perioden 29. november 2019 til 8. mai 2020 gransket vi hendelsen med overtrykking 
av celle 11 på Statfjord A.  
 
Rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 9 i 
rapporten, og varsler med dette følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 5 om 
barrierer, innretningsforskriften § 34 om prosessikringssystem, aktivitetsforskriften § 
20 om oppstart og drift av innretninger og styringsforskriften § 21 om oppfølging, 
pålegger vi Equinor Energy AS å iverksette følgende tiltak: 
 

1. Gjennomgå bruken av lagercellene på Statfjord innretningene for å sikre at 
dere har tilstrekkelige tekniske og operasjonelle barrierer, samt gjennomgå 
systembeskrivelse og prosedyrer for å ivareta sikker drift av cellene jf. 
rapportens kapittel 9.1.1 og 9.1.3. 
 

2. Å presentere en plan for å følge opp effekten av egne tiltak for å korrigere de 
identifisert avvikene i vår granskingsrapport og tiltaksområdene i deres egen 
granskingsrapport. Tiltaksområdene i deres granskingsrapport dekker 
gjennomføring av risikovurderinger, dokumentasjon og prosedyrer, tekniske 
oppgradering av Statfjord A og anleggsspesifikk kompetanse og etterlevelse 
av krav. Planen skal og omfatte andre innretninger med tilsvarende utforming. 
 

Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.7.2020.  
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Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Equinor bes å ta initiativ til et møte 
for å redegjøre for grunnlaget for at barrierene har blitt forbedret og er effektive. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 22.5.2020. 
 
Rapporten inneholder beskrivelse av observasjon der det er potensial for 
forbedringer, i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi 
ber om en redegjørelse for hvordan dette vil bli håndtert innen 5.6.2020. 
 
Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes 
representanter, deriblant verneombudene. 
 
Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen en 
uke etter dette brevets dato. 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato. 
 

Med hilsen 
 

Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 

 
Roger L. Leonhardsen 
sjefingeniør 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
 
Vedlegg: 3 
 


