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1 Innledning 
Vi førte tilsyn i form av et møte med Vår Energi (VE) den 12.9.2019.  
Tilsynet var godt tilrettelagt fra VE sin side. 

2 Bakgrunn 
I perioden 28.-31.5.2018 førte vil tilsyn med styring av beredskap på Goliat FPSO, inkludert 
oppfølging av gransking av løftehendelsen 25.6.2016 og tidligere tilsyn med logistikk og 
arbeidstakermedvirkning. Vår rapport etter tilsynet identifiserte avvik og forbedringspunkter. 
Vi fikk i deres tilbakemelding etter tilsynet opplyst at det var aksjoner som enten var igangsatt 
eller skulle igangsettes.  
 
Vi ønsket derfor i dette tilsynet å følge opp aksjonene fra forrige tilsyn i form av et møte hvor 
Vår Energi presenterte status på arbeidet. 

3 Mål 
Mål med tilsynet var å følge opp VE sin håndtering av observasjonene som ble identifisert i 
vårt tilsyn med beredskap, logistikk og arbeidstakermedvirkning som ble gjennomført i mai 
2018.  

4 Oppfølging av avvik 
I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert tidligere 
påviste avvik.  
 
Ptil sitt tilsyn er basert på presentasjoner fra VE samt gjennomgang av utvalgte dokumenter 
under møtet.  
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4.1 Generelt   
Det er vårt inntrykk at de tilbakemeldingene som ble gitt med brev datert 13.9.2018 og 
21.9.2018 er fulgt opp, men ikke fullstendig ferdigstilt. VE presenterte at det fremdeles er 
utestående arbeid på flere av punktene. Det ble gitt kommentarer underveis i møtet og disse er 
listet i kapittel 4.2. VE har gjennom prosessen med oppfølging av avvik og forbedringspunkt 
registrert nye forbedringsområder som har resultert i utvidet arbeidsomfang og noe forsinket 
framdrift.. 

4.2 Observasjoner 
Presentasjonen som ble gitt av VE i møtet viser at mye av arbeidet med avvik og forbedringer 
som ble påvist i forbindelse med tilsynet i mai 2018 og granskingen etter hendelsen i juni 
2016 er gjennomført. I presentasjonen til VE fremgår det likevel at en del arbeid gjenstår. 
 
Innen fagområdet logistikk gjenstår det fremdeles en del arbeid i område D10 med 
losseutstyret som er knyttet til hendelsen i juni 2016. Her foregår fortsatt en del 
modifikasjonsarbeider. Dette betyr også at deler av dokumentasjon, risikovurderinger og 
prosedyrer ikke er sluttført. 
 
I forbindelse med dokumentpresentasjon registrerte vi at en del operasjonelle dokumenter 
fremdeles er kun på engelsk. VE informerte om at det forelå planer for å oversette 
dokumentasjon til norsk. 
 
Innen beredskap ble det i tilsynet opplyst at oppdatert skilting av rømningsveier er i 
sluttfasen. Når det gjelder avviket knyttet til skader og krakeleringer på evakueringsveier er 
komposittgrating brukt som midlertidig tiltak. Basert på funksjonalitet over tid, vurderer VE å 
bruke denne permanent.  
 
Vi viser i den forbindelse til likelydende brev datert 16.11.2015 (Ptil 2015/1191/KGD/GMO) 
angående bruk av rister i komposittmateriale (GRP/FRP). Brevet er vedlagt. 

5 Deltakere fra oss 
Lars Melkild, Logistikk 
Sigmund Andreassen, Logistikk 
Anne Marit Lie, Beredskap 

6 Dokumenter 
Følgende dokumenter ble mottatt i tilsynet: 

- Oppdatert organisasjonskart  
- Presentasjon fra Vår Energi 

 

Vedlegg A  Oversikt over møtedeltakere 
Vedlegg B  Likelydende brev ang bruk av rister i komposittmateriale (GRP/FRP) 


