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Pålegg etter tilsyn med Equinor og KCA Deutag Askepott Oseberg Sør –
Teknologiutvikling og bruk av digital brønnplanlegging automatisert boring og
digital tvilling (Oppgave nr. 001079012)
I perioden 24. mars til 5. april 2022 førte vi tilsyn med Teknologiutvikling og bruk av
digital brønnplanlegging, automatisert boring og digital tvilling på Askepott på
Oseberg feltet. Vi viser til rapport etter tilsyn og varselet om pålegg datert 17.6.2022.
I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak pålegges Equinor å:
1. Utarbeide kriterier for utvikling, prøving og bruk av ADC teknologien Novos
som sikrer at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Det skal sikres
at kriteriene er representative for de aktuelle bruksforhold og at teknologien
er tilpasset allerede aksepterte løsninger. Kvalifiseringen skal demonstrere at
gjeldende krav kan oppfylles ved bruk av Novos, jamfør innretningsforskriften
§ 9 om kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder.
2. Sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig
helse-, miljø og sikkerhetsnivå ved bruk av ADC-teknologien Novos i
boreoperasjoner hvor Equinor er operatør, inntil kvalifisering er gjennomført,
jf. påleggets punkt 1. Jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling tredje
ledd.
Fristen for å etterkomme pålegget er 1.5.2023 for del 1 og 1.10.2022 for del 2. Vi skal
ha melding når hhv. del 1 og del 2 av pålegget er etterkommet.

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

2

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av
dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 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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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

