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

Aker BP ASA 
Postboks 65 
 
1324 Lysaker 
 
 Vår saksbehandler 

  Else Riis Rasmussen 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 

 Ptil 2018/794/err 13.12.2018 
  
 
Pålegg etter tilsyn med risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring på Ula (oppgave 
054019005) 

I perioden 25. september til 5. oktober 2018 førte vi tilsyn med risiko-, barriere- og 
vedlikeholdsstyring på Ula. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. 
I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Aker BP å: 
 

1. Tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet knyttet til barrierestyring på Ula, jf. 
styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet andre ledd. Ref. kapittel 
5.1.3 i tilsynsrapporten. 

2. Utarbeide plan for implementering av barrierestyring og håndtering av 
storulykkesrisiko på Ula. Planene skal inkludere konkrete tiltak, forpliktende frister, 
ansvarlig enhet for gjennomføring og allokerte ressurser for å: 

a. Etablere og implementere barrierestrategi og oppdaterte ytelsesstandarder, jf. 
styringsforskriften § 5 om barrierer. Ref. kapittel 5.1.2 i tilsynsrapporten. 

b. Etterleve egne krav for å møte HMS-forskriftenes krav til barrierestyring, 
inkludert selskapets dokument nr.: 80-00626 «Management of Major Accident 
Risk», jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. 
veiledningen andre avsnitt punkt b, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer.  

c. Korrigere mangler knyttet til identifisering og oppfølging av barrierer, jf. 
styringsforskriften § 5 om barrierer, jf. aktivitetsforskriften § 45 om 
vedlikehold, jf. aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram. Ref. kapittel 
5.1.5, 5.1.6 og 5.1.7 i tilsynsrapporten. 

3. Gjennomgå selskapets prosesser og praksis for håndtering av avvik og bruk av 
risikovurderinger for å sikre et helhetlig grunnlag for styring av storulykkesrisiko, jf. 
styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet. Presentere konkrete 
forbedringstiltak og plan for implementering, inkludert forpliktende frister, ansvarlig 
enhet for gjennomføring og allokerte ressurser for, ref. kapittel 5.1.1 og 5.1.4 i 
tilsynsrapporten: 

a.  Identifisering, registrering og oppfølging av avvik og kompenserende tiltak, jf. 
styringsforskriften § 22 om avviksbehandling. 

b. Bruk, presentasjon, oppdatering og oppfølging av operasjonelle 
risikoanalyser, jf. styringsforskriften § 16 andre, tredje og fjerde ledd. 



2

 
 
Fristen for å etterkomme pålegget er 1. mars 2019. 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 sosialdepartementet 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. 
 
Vedtaket blir publisert på www.ptil.no. 
 
 

Med hilsen 
 

Erik Hörnlund e.f. 
tilsynsleder 

 
Else Riis Rasmussen 
sjefingeniør 

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


