
 

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 

TRANSOCEAN SERVICES AS 
Postboks 8200 
 
4068 STAVANGER 
 
 Vår saksbehandler 

  Jan Sola Østensen  
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 

 Ptil 2022/604/JSO 04.07.2022 
 
  
 
 
Rapport etter samordnet tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på 
Transocean Equinox 

I perioden 6.-12.5.2022 førte vi sammen med Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilsyn med elektriske anlegg 
og teknisk sikkerhet på Transocean Equinox.  
  
Rapporten vår er lagt ved.  
  
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for 
hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det 
er potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.  
  
Flaggstatsmyndighet for innretningen er Sdir og DSB (elektriske anlegg). Avvik er 
også relevante ift. maritime bestemmelser. Vi ber om at Sdir og DSB settes som 
kopimottaker på deres svar til rapporten.   
  
Sdir og DSB har sendt sine rapporter separat. Disse rapportene inneholder beskrivelse 
av avvik, som også er avvik fra rammeforskriften (RF) § 3 om anvendelse av maritimt 
regelverk i petroleumsvirksomheten til havs. Som en følge av dette ber vi om å være 
kopimottaker på korrespondanse med Sdir og DSB knyttet til oppfølging av avvik og 
pålegg som fremkommer i disse rapportene.  
  
Vi ber om svar på dette brevet innen 29.8.2022. Vi ber også om at brevet og 
rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant 
verneombudene.  
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Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen en 
uke etter dette brevets dato.  
  
Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato.  
  
  
  

Med hilsen  
  

Irja Viste-Ollestad e.f.  
tilsynsleder  

  
Jan S. Østensen  
sjefingeniør  

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