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Rapport og pålegg etter gransking av utilsiktet frakopling av LMRP på West Mira den 
14.3 2020 (aktivitet 404010004) 

I perioden 17.3.- 15.7.2020 gransket vi hendelse med utilsiktet frakopling av LMRP på 
West Mira. 
 
Rapporten vår er lagt ved. 
 
De identifiserte avvikene gjelder: 

 prosedyrer og etterlevelse av prosedyrer 
 mangler ved ivaretakelse av operatørens ansvar om påseplikt 
 risikoforståelse og prioritering av løsning for risikoreduksjon 
 læring etter hendelse og forhindring av gjentakelse 

 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, de identifiserte avvikene som vil bli 
håndtert av Seadrill er: 

 prosedyrer og etterlevelse av prosedyrer 
 risikoforståelse og prioritering av løsning for risikoreduksjon 
 læring etter hendelse og forhindring av gjentakelse 

 
Observasjonene fra granskingen er i stor grad sammenfallende med identifiserte 
avvik etter tidligere hendelse på West Mira januar 2020. Seadrill har dermed ikke 
sikret at styring av HMS ble korrigert, fulgt opp og forbedret for å ivareta læring fra 
tidligere hendelse på West Mira (11.1.2020). 
 
Vi 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 Seadrill å: 
 



2

 identifisere og iverksette tiltak som sikrer at liknende hendelse ikke gjentas på 
West Mira, og 

 presentere en plan for å sikre at nødvendige tiltak blir implementert og får effekt 
på alle aktuelle innretninger med SUT under Seadrills ansvarsområde i Norge. 

 
Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.10.2020. Vi skal ha melding når pålegget 
er etterkommet. Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de 
avvikene som er grunnlaget for pålegget, og vi ber om en redegjørelse for hvordan 
disse avvikene vil bli håndtert.  
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 1.10.2020. Vi ber også om at brevet og 
rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant 
verneombudene. 
 
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 klagegang og fremgangsmåte 
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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