
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

Rowan (Valaris) Norway LTD 
Postboks 214 Sentrum 
 
4001 Stavanger 
 
 Vår saksbehandler 

  Amir Gergerechi 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 

 Ptil 2020/1786/AG 16.03.2021 
 
  
Revidert Rapport og pålegg etter gransking av hendelsen med BOP ventildør 
blåst ut av BOP under koblingstesten på Rowan Stavanger 14.9.2020 

I perioden 28.9.20 - 30.1.21 gransket vi hendelsen med BOP kutteventildør ble blåst 
ut fra BOP under koblingstesten på Rowan Stavanger 14.9.2020. 
 
Rapporten vår er lagt ved. 
 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik. Vi ber om en redegjørelse for 
hvordan følgende avvik vil bli håndtert av dere.  
 
Avvik 7.1 - Anlegg, systemer og utstyr 
Avvik 7.2 - Manglende kompetanse om innretning spesifikke utstyr (NXT BOP) 
Avvik 7.3 - Mangelfulle prosedyrer og etterlevelse 
Avvik 7.4 - Manglende styring av endring (MOC) 
Avvik 7.5 - Uklare roller og ansvar 
Avvik 7.6 - Mangelfull informasjonsdeling  
Avvik 7.7 - Mangelfull tilrettelegging av arbeidet 
 
Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 7 i rapporten, og gir med 
dette følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om 
styring av helse miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging pålegger vi Valaris å: 
 Systematisk gjennomgå selskapets prosesser for styring av endringer, inkludert 

system for ivaretakelse av innretningsspesifikke kompetanse samt tilrettelegging 
for klare roller og ansvar i organisasjonen for å sikre at innretningen kan driftes 
forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. 
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 Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør 
prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som 
iverksettes inntil avvik er korrigert. 

 
Eventuelle kommentarer til pålegg må være oss i hende innen 19.3.2021.  
Frist for å etterkomme pålegget settes til 26.4.2021. Vi skal ha melding når pålegget 
er etterkommet.  
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 26.3.2021. Vi ber også om at brevet og 
rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant 
verneombudene. 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no. 
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