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Pålegg etter granskning av elektro-hendelse med alvorlig personskade på 
Kårstø-anlegget 25.7.2020 

I perioden 25.7.2020 til 7.2.2021 gjennomførte vi gransking av elektro-hendelse med 
alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 25.7.2020.  
 
Vår granskningsrapport er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se 
kapittel 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 og 10.1.6 i rapporten. Vi viser til varsel om pålegg 15.2.2021 
og i overenstemmelse med dette gir vi følgende pålegg:  
 
Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor på Kårstø-
anlegget å: 

 
1. Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre etterlevelse av styringssystemet 

og at styringen av risiko forbundet med aldring og degradering av teknisk tilstand 
på elektrisk utstyr og anlegg omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den 
organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig 
forbedring, jf. rammeforskriften § 11 om risikoreduksjon, styringsforskriften §§ 6 om 
styring av helse, miljø og sikkerhet, 11 om beslutningsgrunnlag og 
beslutningskriterier, 16 om generelle krav til analyser, 21 om oppfølging og 22 om 
avviksbehandling. Jamfør rapportens kap. 10.1.1, 10.1.3 og 10.1.6. 
 

2. Systematisk gjennomgå selskapets styrende dokumenter som gjelder for arbeid i og 
drift av elektriske anlegg og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at:  

 Ansvar, myndighet og roller er entydig definert, forstått og etterlevd. 
 Nødvendige prosedyrer og instrukser er utarbeidet, er tilpasset 

anleggsspesifikke forhold og etterleves. 
 Eksisterende opplæringsprogram evalueres og at det iverksettes tiltak slik at 

relevante opplæringsmoduler er tilpasset anleggets art og stillingskategorier. 
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Jamfør teknisk og operasjonell forskrift §§ 45 om prosedyrer, 2. ledd og 60 om arbeid i 
og drift av elektriske anlegg, 1. ledd og styringsforskriften § 8 om interne krav. Jamfør 
rapportens kap. 10.1.2. 

 
3. Presentere en forpliktende tidsplan for konkretiserte besluttede tiltak for å ivareta 

punkt 1 og 2 inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes 
inntil avvik er håndtert, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om 
avviksbehandling.  

 
Fristen for å presentere en forpliktende tidsplan jf. punkt 3, er 29. mars 2021. Fristen for å 
etterkomme påleggets punkt 2 er 4. oktober 2021 og punkt 1 er 15. desember 2021. Vi skal 
ha melding når pålegget er etterkommet 
 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for 
hvordan disse avvikene vil bli håndtert.  
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 29. mars 2021. Vi ber Gassco koordinere svar på 
rapporten. 
 
Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes 
representanter, deriblant verneombudene. 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no 
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