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Pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer,
teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Rowan Viking [Aktivitet
414004005]
I perioden 8.-12.11.2022 førte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte
sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Rowan Viking. Vi
viser til varselet om pålegg i brev av 7.2.2022 og kommentarer til varsel om pålegg
fra dere i brev av 25.2.2022 og 28.2.2022.
Rowan Norway Limited (Rowan) har i sine kommentarer til varsel om pålegg bekreftet
at tiltak har blitt iverksatt, slik at barrierer nevnt i rapportens kapittel 5.1.2-5.1.7 er
effektive. Videre har Rowan bekreftet at selektivitetsanalyse har blitt utført og at det
kan dokumenteres selektiv utkobling i det elektriske anlegget. Det gis på grunnlag av
dette kùn pålegg i overenstemmelse med del en og to av det varslede pålegget:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Rowan Norway
Limited å:
1. Systematisk gjennomgå, kartlegge og korrigere tilgjengelig bemanning og
kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Rowan Viking for å sikre at
innretningen kan driftes i henhold til regelverkets krav under normal drift og ved
fare- og ulykkessituasjoner. Jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse,
miljø og sikkerhet 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse og
aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger 1. ledd.
2. Sikre at styringssystemet for barrierestyring og avviksbehandling med tilhørende
prosesser, ressurser og driftsorganisasjon blir etterlevd i virksomheten. Jamfør
styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1.
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ledd og aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger 2. ledd
bokstav a).
Frist for å etterkomme pålegget er 30.6.2022. Vi skal ha melding når pålegget er
etterkommet.
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.

Med hilsen
Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

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

