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Pålegg etter hendelse på Snorre B der sikkerhetsfunksjoner ble overbroet. 

Den 16.12.2020 oppstod en hendelse på Snorre B som resulterte i nødavstengning 

som følge av høyt væskenivå i væskeutskiller for fakkel. Hendelsen oppstod som 

følge av en ustabil oljenivåmåler i avgassingstank for produsert vann. Dette resulterte 

i nedstengning av avgassingstanken. I et forsøk på å stabilisere prosessanlegget og 

holde produksjonen i gang ble automatiske nedstengningsfunksjoner på høyt 

væskenivå, både i avgassingstank og væskeutskiller for fakkel, overbroet. I dialogen vi 

har hatt etter denne hendelsen har det kommet frem informasjon som har skapt 

usikkerhet til om sikkerhetsfunksjoner i enkelte tilfeller overbroes, slik det ble gjort for 

avgassingstanken i dette tilfellet, for å holde prosessanlegget stabilt. Dette er ikke i 

tråd med krav i aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetsfunksjoner.  

 

Vi ser alvorlig på at sikkerhetsfunksjoner overbroes i en hendelse, fordi det resulterer i 

at barrierer som er etablert for å håndtere hendelsen fjernes når hendelsen oppstår. 

Vi gir derfor følgende pålegg: 

 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om 

sikkerhetsfunksjoner, å gjennomgå interne krav i Equinor og etablerte rutiner på sine 

innretninger for å sikre at overbroing av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til 

regelverkets krav.  

Fristen for å etterkomme pålegget er 09.04.2021. Vi skal ha melding når pålegget er 

etterkommet. 
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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. 
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Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 
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