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Pågående granskinger i Ptil

• Sture 12.10.16 – H2S lekkasje (ferdigstilt 10.2.2017)
• Songa Endurance 15.10.16 – Brønnkontrollhendelse (ferdigstilt 14.2.2017)
• Statfjord A 16.10.16 – Brann i lastepumpe i utstyrsskaft
• Mongstad 25.10.16 – Hydrogen gass lekkasje fra bensinanlegg
• Scarabeo 5 22.11.16 – Brann i maskinrom
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Scarabeo 5 - brann i maskinrom, 22.11.16

Hendelse
• Brann i maskinrom på grunn av antent lekkasje fra dieselrør.

Utløsende årsaker
• Knekt bolt – som førte til lekkasje i flens
• Ikke isolert tennkilde

Status: 
- Gransking ferdigstilles april 2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mangler ved system for oppfølging,  vedlikehold og beredskap. Anbefalte modifikasjoner fra leverandør, med tanke på å hindre lekkasjer og isolere tennkilder er ikke implementert
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Songa Encourage – Stabilitetshendelse 2.1.17

Hendelse
• Vannlekkasje i ballast pumperom medførte 5 grader 

krengning på riggen. Estimert til mellom  600 og 1000 m3 
sjøvann

Status: 
- Sdir tar føringen i hendelsesoppfølgingen da innretningen 

har norsk flagg og hendelsen har sammenheng med 
maritimt utstyr hvor selskapet legger rf § 3 til grunn

- Sdir holder Ptil løpende oppdatert.
- Oppgradering av Songa Encourage, Songa Equinox, 

Songa Enabler og Songa Endurance gjennomføres

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sdir hadde tett oppfølging under bygging av Songa innretningene.Songa ble pålagt å installere vanntette lukningsmidler som har begrenset konsekvensene av hendelsen
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Safe Scandinavia – personskade løfteoperasjon 
19.1.17

Hendelse
Personskade i forbindelse med løft av container fra båt til run-off helidekk på 
Safe Scandinavia. Ved landing av container får en av dekkspersonellet høyre 
fot i klem under container. Bruddskade i fotblad.

Ptil følger opp Prosafes granskingsrapport
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Maersk Intrepid– lekkasje ifbm wireline 
operasjon 8.2.17

• Under RIH aktivitet oppstod en liten lekkasje i wireline lubricator X-Over-
kobling (O-ring).
Operasjonen ble  stoppet og wireline ble trukket ut av hullet (POOH). 

• På 1253m dybde økte lekkasjen: wiren ble stoppet, BOP ble stengt og fett ble 
injisert mellom øvre og midtre RAM. Lekkasjen stoppet etter ½ time. Trykket i 
lubrikatoren opprettholdt på 600 bars

• Brønnen drept med slam og wireline trukket ut

Ptil følger opp Archer/Total sin granskingsrapport
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