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Rapport og varsel om pålegg etter tilsyn med kontroll-, overvåking- og 
sikkerhetssystemene (SAS) på Martin Linge 

I perioden 20. oktober til 6. november 2020 førte vi tilsyn med kontroll-, overvåking- 
og sikkerhetssystemene (SAS) på Martin Linge. 
 
Rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 4.2 
og kapittel 5 i rapporten, og varsler med dette følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om 
sikkerhetssystemer, aktivitetsforskriften § 32 om overføring av informasjon ved skift- og 
mannskapsbytte og innretningsforskriften § 8 om sikkerhetsfunksjoner pålegger vi 
Equinor Energy AS å: 
 

 «iverksette nødvendige tiltak for å sikre at overføring av nødvendig informasjon 
om status for sikkerhetssystemer, ved skiftbytte, møter krav i aktivitetsforskriften 
§ 32», jf. rapportens kapittel 4.2 
 

 «etablere en status for blokkerte sikkerhetsfunksjoner i det sentrale 
kontrollrommets brukergrensesnitt og sikre at status for sikkerhetssystemer ved 
overbroing og utkobling er kjent for relevant personell til enhver tid», jf. 
rapportens kapittel 5.1.1 

 
Fristen for å etterkomme pålegget er 15. januar 2021. Vi skal ha melding når pålegget 
er etterkommet. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 30. desember 2020. 



2

 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er 
grunnlaget for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse 
avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er 
potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse. 
 
I vår behandling av søknad om samtykke til å ta i bruk Martin Linge vil vi følge opp at 
Equinor har etterkommet pålegget og at avvikene i rapporten er håndtert i henhold 
til krav i styringsforskriften § 22. 
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 18. januar 2021. 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. 
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