
 

Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: 51 87 32 00, telefaks: 51 87 15 26, E-post: postboks@ptil.no, www.ptil.no 

Equinor Energy AS 
Postboks 8500 Forus 
 
4035 Stavanger 
 
 Vår saksbehandler 

  Anita Oplenskedal 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 

 Ptil 2021/1694/AO 23.06.2022 
 
 
Revidert granskingsrapport av uønsket hendelse på Sleipner A 29.10.2021 og 
pålegg (Oppgave nr. 001046023) 

I perioden 1.11.2021 til nå har vi gransket uønsket hendelse 29.10.2021 på Sleipner A 
med kortslutning av trafo og havari av brannpumpe B. 
Vår reviderte rapport er lagt ved.  
 
Vi viser til vår rapport etter gransking og varselet om pålegg datert 1.6.2022. Vi har 
påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 11 i rapporten.  
 
Vi gir i overensstemmelse med varselet følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om 
vedlikehold og § 47 om vedlikeholdsprogram første og andre ledd, samt teknisk og 
operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og § 59a om vedlikeholdsprogram, pålegger vi 
Equinor å sikre at sviktmodi relatert til fleksible koblinger tilknyttet dieselhydrauliske 
brannpumpepakker forebygges systematisk gjennom vedlikeholdsprogram på 
innretninger og landanlegg i Equinor med slikt utstyr, jf. rapportens kapittel 11.1.1. 
 
Fristen for å etterkomme pålegget er 1.2.2023. Vi skal ha melding når pålegget er 
etterkommet. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av 
dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en 
eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og 
fremgangsmåten kan fås hos oss. 
 
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, 
jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
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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.  
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 08.09.2022. Vi ber også om at brevet og 
rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant 
verneombudene. 
 
Rapporten og vedtaket blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets 
dato 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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