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Ferdigstilte granskinger i Ptil siden sist møte

• Åsgard B – fallende gjenstand ifbm demontering av 
løpekatt fra en løftebjelke – 13.3.19

• Hammerfest LNG – svakheter med sikkerhetsventiler

• Snorre B - Brann i innløpsseparator – 1.5.19

• Gyda – fall og fallende gjenstand ifbm skidding –
15.5.19

• Statfjord A – sammenstøt mellom installasjon og 
forsyningsfartøy – 7.6.19
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Statfjord A – sammenstøt mellom installasjon og 

forsyningsfartøy – 7.6.19

Natt til fredag 7. juni 2019 losses/lastes 
ferskvann, diesel og dekkslast fra 
forsyningsfartøyet Sjoborg til Statfjord A. Om 
lag kl. 01.50 mistet fartøyet motorkraften til to 
av tre baugthrustere samt fikk redusert kraft på 
de resterende thrusterne. Dette førte til tap av 
posisjonen, og fartøyet drev mot innretningen. 
Fartøyet fikk store skader på mast og utstyr 
over styrehus og inntrykking av skrogets aktre 
styrbord side. Masten forårsaket skader på 
Statfjord A livbåtstasjon og livbåter. Fartøyets 
aktre styrbord side traff Statfjord A boreskaft 
sør. 

Kilde: Equinor
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Pågående granskinger i Ptil

• Aasta Hansteen – HC lekkasje – 8.4.19
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Aasta Hansteen – HC lekkasje – 8.4.19

En feil på trykktransmitter i turbin til 
gasseksportkompressor medførte stopp av 
gasseksport og produksjonsfakling. I 
forbindelse med denne faklingssituasjonen
inntraff en gasslekkasje fra 30" fakkelinje ut 
av høytrykks fakkeldunk. Tre personer var 
tilstede i modul da gasslekkasjen inntraff.

Direkte årsak til lekkasjen er at 
sprengblekket har revnet på «feil» måte. 
Kanten på blekket har dermed blitt dratt 
innover i fakkelrøret på to steder, og dette 
medførte at tetningen forsvant på disse 
punktene. 

Foto: Equinor



PTIL/PSA

Oppfølging av alvorlige hendelser

• Jotun B– Vår Energi – Fallende gjenstand/trekile – 1.7.19

• Maersk Intrepid/Martin Linge - Equinor– Mann over bord –
19.7.19 (FMRO tilsynssak)

• Visund - Equinor – Manuell choke ventil stem løsnet under 
lekkasjetest – 29.7.19

• Statfjord B –Equinor – Fallende gjenstand/rustflak - 1.9.19
- Generelt mange fallende gjenstander med stort potensial siden sist SF-møte 

(7 stk)

• AkerBP – Ivar Aasen – HC Lekkasje – 20.10.19

• Equinor – Gullfaks C – HC lekkasje – 11.11.19


