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1 Innledning 

Vi førte tilsyn med Seadrills styring og oppfølging av beredskap på West Bollsta den 
7. og 11. mai 2020. Tilsynet var en del av saksbehandlingen av Seadrills søknad om 
samsvarsuttalelse (SUT) for West Bollsta.  
 
Tilsynet ble gjennomført i form av møter, samtaler og intervju på Teams. 
 
Tilsynet var godt tilrettelagt fra Seadrill sin side. 

2 Bakgrunn 

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i 
petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom 
dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.  
 
Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til 
næringens egen oppfølging. Vår tilsynsmetodikk er i hovedsak basert på verifikasjon 
av utvalgte anlegg, systemer og utstyr, og våre observasjoner kan av den grunn være 
like relevant for andre anlegg, systemer og utstyr.  
 
West Bollsta skal i aktivitet for Lundin på norsk sokkel. 
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3 Mål 

Målet med aktiviteten var å verifisere at beredskapsorganisasjonen, 
driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet følger krav i 
petroleumsregelverket i tilknytning til beredskap. 

4 Resultat 

På grunn av situasjonene med COVID19 var det ikke mulig å gjennomføre fysiske 
verifikasjoner på West Bollsta. Styringssystemet for beredskap og status på 
familiarisering og trening av beredskapsorganisasjonen ble fulgt opp gjennom 
dokumentgjennomgang og intervjuer på Teams, men vi har ikke vært fysisk om bord. 
 
Det ble identifisert et forbedringspunkt i tilknytning til system for beredskapstrening. 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 

5.1 Avvik 

Det ikke identifisert noen avvik i tilsynet. 

5.2 Forbedringspunkt 

5.2.1 Trening av beredskapsorganisasjonen.  

 
Forbedringspunkt 
Det var mangler i system for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen.  
 
Begrunnelse 
Seadrill har implementert et system (Synergi) for å registrere og sikre systematisk 
trening av beredskapsorganisasjonen.  Intervjuer og dokumentgjennomgang viste 
likevel noen mangler med beredskapstreningssystemet:  

 Det ble ikke etablert systematisk trening av beredskapsledelsen.  
 Det var mangelfull systematisert trening av stedfortrederrollen. 
 Det var ikke etablert systematikk rundt trening av skadestedsleder. 
 Det var ikke etablert kriterier eller retningslinjer for vurdering og håndtering av 

frafall fra beredskapstreninger. 
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Krav:  
Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf.  
aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser  

6 Deltakere fra oss 

Anne Marit Lie   fagområde Logistikk og beredskap (oppgaveleder) 
Anne Gro Løkken  fagområde Logistikk og beredskap  

7 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
 
 Emergency Preparedness Analysis – Operational Phase, HRM-SD-WBA-005-
2019)  
 Strategy for Escape, Evacuation and Rescue. Doc: 550-101-FD-001, rev 03 
 Escape, Evacuation and Rescue Analysis (EERA) Report. FOR 2620 
 West Bollsta Contingency Manual. PRO-87-0205 
 Alarminstruks. Station Bill eDocs:5602-14025507  
Emergency Preparedness Exercises and Training, PRO-00-0339   
External notification Matrix, revisjon 01 – 1.2.2007 
West Bollsta Performance Requirement. Rev 01/20.11.2019 
Competence Assurance. PRO-00-0510, version 3.10 
Drills and Training Matrix 2019 
Guideline for Rig Leaders Quality check of weekly exercises and training i Synergi 
ERT leader start of hitch team training review 
West Bollsta – Rescue at Height Team Training 
West Bollsta – MOB boat crew Training 
West Bollsta – Lifeboat Team Training (datert 20.11.19) 
West Bollsta – Heili-Deck Emergency Team Training 
West Bollsta – First Aid Team Training 
West Bollsta – Fire Fighting and Rescue Personnel Team Training 
West Bollsta Emergency Training – Lifeboat Team Training modul 3 (datert 6.5.20) 
J-001 Lifeboats and davits (familiarisering i Skills VX) 
200507 West Bollsta – certificate and CAP matrix – NCS operations - MSL (MSL 
kompetanse krav) 
Skills VX C-007 Emergency Preparedness 

Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell


