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Rapport og pålegg etter tilsyn innen beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø 
på West Hercules 

I perioden 4. - 7. februar 2019 førte vi tilsyn med Seadrill innen fagområdene beredskap, 
logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på West Hercules i forbindelse med boreoperasjoner på 
Gjøkåsen i Barentshavet. 
 
Vi viser til varselet om pålegg og vedlagt revidert rapport. I overensstemmelse med varselet 
gir vi følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring 
av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften kap. 
IX om vedlikehold, rammeforskriften § 7 første ledd om ansvar etter denne forskriften, jf. 
rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til 
havs med veiledning, pålegger vi Seadrill å iverksette følgende tiltak: 
 

1. Gjennomgå selskapets vedlikeholdsstyringssystem med tilhørende arbeidsprosesser og 
implementere tiltak slik at dette fungerer etter intensjonen. Arbeidet skal inkludere en 
analyse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdsstyringssystemet ikke ble 
identifisert og fulgt opp i forbindelse med prosessen med implementering av nytt system 
(Maximo) på West Hercules. 
 

2. Gjennomgå og vurdere effekt av implementerte tiltak som ble gjennomført og igangsatt 
på alle innretninger med SUT under Seadrills ansvarsområde i Norge i etterkant av 
pålegg gitt etter tilsyn på West Phoenix 9-11.1.2018. Arbeidet skal inkludere en 
analyse av hvorfor mangler med styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser ikke er 
blitt identifisert og korrigert på West Hercules.  
 

3. Gjennomføre tiltak som skal sikre at læring og tiltak som følge av punkt 1. og 2. i 
pålegget omfatter alle innretninger med SUT under Seadrills ansvarsområde i Norge. 

 
En tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres oversendes Ptil innen 
26.4.2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og 
når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. 
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Revidert rapport 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 håndtert. Revidert rapport inneholder også observasjoner der det er potensial for 
forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse. Vi ber om svar på avvik og 
forbedringspunkt i rapporten innen 26.4.2019. 
 
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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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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