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Pålegg etter gransking av lysbue og brann i tavlerom på Statfjord B - hendelse 
med personskade 18082020 

I perioden 18.8.2020 til 1.12.2020 gjennomførte vi en gransking av hendelse med 
kortslutning/lysbue og brann i tavle på Statfjord B.   
  
Vår reviderte rapport 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 jamfør styringsforskriften § 4 
om risikoreduksjon, styringsforskriften § 15 om informasjon, rammeforskriften § 18 om 
kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, styringsforskriften § 21 om oppfølging 
og styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser pålegger vi Equinor, for de 
elektriske anleggene på sine innretninger å:  
 

 Identifisere og iverksette tiltak som sikrer at man har tilstrekkelige tekniske, 
operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynlighet for at 
det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner i forbindelse med drift og 
vedlikehold av de elektriske anleggene, jf. rapportens kapittel 9.1 
 

 Identifiserer og iverksette tiltak som sikrer nødvendig informasjonsformidling 
internt og til relevante entreprenører for å kunne planlegge og utføre 
aktivitetene i det elektriske anlegget på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 
9.5. 
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 Gjennomgå selskapets oppfølging av boreentreprenør og sikre at det gis korrekte 
rammer og forutsetninger, samt påse at de utfører sine oppgaver henhold til 
regelverket, jf. rapportens kapittel 9.6. 
 

 Gjennomgå lysbueanalyser med tanke på å sikre at disse er representative for de 
faktiske forhold, jf. rapportens kapittel 9.8. 
 
 

Frist for å beskrive hvordan pålegget skal etterkommes er 1.2.2021. Frist for å 
etterkomme pålegget er 5.4.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. 
 

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 behandlet. Vi ber Archer redegjøre for hvordan avvik 9.3 og 9.7 vil bli 
behandlet og at Equinor koordinerer en samlet tilbakemelding.  
 
Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes 
representanter, deriblant verneombudene. 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 

 
Odd Tjelta 
sjefingeniør 

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

http://www.ptil.no/

