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Pågående granskinger i Ptil

• West Hercules – utilsiktet frakobling av LMRP –
16.1.19

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

• Hammerfest LNG – svakheter med 
sikkerhetsventiler
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West Hercules - utilsiktet frakobling av LMRP –
16.1.2019

Ved innkjøring av 12 1/4" borestreng 
gjennom BOP oppstod en utilsiktet 
frakobling av LMRP. 
Nedre del av borestreng befant seg ca 65 
m under frakoblingspunkt (LMRP). Det 
var ingen utilsiktede utslipp da brønnen 
var fylt med sjøvann.

Kilde: Seadrill

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pågående gransking med intervjuer av involvert samt leverandør av ADS, Future Productions.
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Åsgard B - Fallende gjenstand 
ifbm løfteoperasjon –
13.3.2019
• Tre personer deltok i løfteoperasjonen som 

involverte demontering av løpekatt fra en 
løftebjelke på hoveddekk. To personer stod 
oppe på et stillas og holdt på med demontering 
av en løpekatt fra en løftebjelke. Løpekatten (ca
80 kg) falt ned ca 5 meter. 

• Området var avsperret, men en person fra 
løftelaget oppholdt seg innenfor sperringen.  
Denne personen så at løpekatten kom fallende 
og fikk trukket/beveget seg unna, men ble 
«sneiet» av løpekatten før den traff dekk.

Foto: Ptil
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Hammerfest LNG – svakheter med 
sikkerhetsventiler
• Equinor stengte 11. mars 2019 ned 

landanlegget Hammerfest LNG for å 
utbedre svakheter ved flere 
sikkerhetsventiler ved anlegget. Til 
sammen 190 ventiler hadde manglende 
varmekabler og isolasjon. Equinor vurderte 
samlet sett situasjonen på anlegget som så 
alvorlig og usikker at det var nødvendig å 
iverksette nedstengning og reparasjon.

• Tilstanden til disse ventilene er identifisert i 
tidligere gjennomganger foretatt av Equinor
uten at svakhetene har blitt korrigert.

Foto: Equinor

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ptil vil gjennom sin gransking blant annet:Gjennomgå og klarlegge forholdet knyttet til den faktiske situasjonen med sikkerhetsventileneKartlegge og vurdere sikkerhetsmessige forhold.Beskrive faktisk og potensiell konsekvens.Vurdere årsakene til hendelsen.Få klarhet i ansvarsforholdene.
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Oppfølging av alvorlige hendelser

• Maersk Interceptor – AkerBP – Skip på Kollisjonskurs –
9.2.2019

• Snorre B - Skade på undervanns produksjonsutstyr: et 
WAG-stigerør har løsnet fra innfestningen til plattformen 
og falt ned på havbunnen – 5.3.2019

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skip på kollisjonskurs: Engelsk fiskebåt (Amadeus, 7 mann om bord, 258 tonn dødvekt) mistet motorkraft og drev i retning Maersk Interceptor og senere Hod. AkerBP 2. linje beredskap mobilisert. Stril Mermaid og Skandi Marøy sendt til fiskefartøy for å få trosse ombord/sikre at fiskefartøy ikke driftet inn i sikkerhetssone og ytterligere truet innretningen(e). Det lyktes å få trosse om bord idet fartøyene nærmet seg riggen, men slepet røyk like etter.Maersk Interceptor mottok første varsel kl. 1325. Pågående wireline-operasjon ble stoppet 1415, trakk seg ut og sikret brønnen. Full mønstring på Maersk Interceptor kl. 1620 og fram til kl. 1710. Fiskefartøyet passerte 0,35 nm nord for riggen. Situasjonen på riggen normalisert kl. 17:25.Etter å ha passert Maersk Interceptor driftet fiskefartøyet retning mot Hod. Like etter fikk Skandi Marøy etablert slep og trakk fiskefartøyet nordøstover og i god klaring fra Hod.Skade på undervanns produksjonsutstyr: En riser til en WAG-injektor har løsnet fra innfestningen til plattformen og falt ned på havbunnen. Riseren var koblet til vanninjeksjonssystemet til plattformen, men det pågikk ikke injeksjon i den aktuelle riseren.  Brønnen som var tilkoblet riseren var nedstengt. Riseren ligger nå kveilet på havbunnen. Det har vært utført utsjekk med ROV for å avdekke potensielle skader på omkringliggende utstyr. Så langt er det ikke avdekket noen skader på omkringliggende risere eller annet utstyr på havbunnen. Hendelsen har ikke medført utslipp til ytre miljø. Produksjonsstans på Snorre B. Ptil følger opp med møter bl.a. med DNVGL og Equinor (SAFETY ALERT utarbeidet)
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