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Definisjon av værkriterier

• Værbetingende Operasjonskriterier er satt for å ivareta følgende:
– Sikker posisjonering av enheten
– Beskytte mot overutnyttelse av utstyr og design
– Ivareta sikre operasjoner for rig, bore og brønn operasjoner
– Lokasjonsspesifikke hensyn som andre installasjoner, infrastruktur, miljø og andre aktiviteter
– Sikre rigg og mannskap (sikkerhets kondisjon)

• Spesifikke kriterier er definert i følgende:
– Brønn spesifikke operasjons prosedyrer
– Interne prosedyrer og analyser
– Klasse regelverk og standarder
– Myndighets krav

2



Hva er kriteriene

• Sikker posisjonering
– Parameter for posisjons transienter (avvik) I forbindelse dynamisk posisjonering (DP)
– Beregnet tilgjengelig kraft tilgjengelig for posisjonering etter enkelt feil
– Maksimum feil i systemer som påvirker påkrevet redundans i DP relaterte systemer
– Reduserte kapasiteter i forbindelse med vedlikehold eller oppståtte feil (ny vurdering)

– Værkriterier for operasjon og linestrekk i forhold til forankring
– Konsekvens for posisjonsavvik ved ankerline brudd
– Tillatt utnyttet  ankerline strekk under operasjon
– Kriterier for bruk av thruster dempning i forankringssystemet

– Værbetingende kriterier for spesifikke brønnoperasjoner
– Lokasjonsspesifikke forhold som kan påvirke posisjonering
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Hva er kriteriene

• Beskytte mot overutnyttelse av utstyr og design
– Definert posisjonsavvik som vil initiere en sikker nød fra-kobling av marine riser
oGrenseverdier som settes som kriterier for start av Automatisk nød fra-kobling (DP system)
oDefinere «trigger» vinkel for start av ADS/SDS for nød fra-kobling (vinkel mekanisk system) 

– Toleranse for rigg bevegelse (pitch,roll,heave) innenfor tillatte utstyrstoleranser og design

– Kriterier for stopp av pågående operasjoner og forberedelse for fra-kobling
oHensyn til posisjonering, rigg bevegelser, operasjons og bore spesifikke kriterier, forventet vær osv…

– Fra-koblingskriterier i henhold til utstyr og design kapasiteter for unngå over utnytting
oBOP – Marine Riser – Brønnhode – Utmatting – Kompenseringssystemer – Stress toleranse osv…

– Begrensninger for sjøtilstander som vil påkreve endring fra operasjonskondisjon til 
sikkerhetskondisjon
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Hvor beskrives kriteriene

• Kritiske kriterier for operasjon og 
posisjonering er hovedsakelig definert 
i spesifikke brønnkriterier (WSOG(C)) 
som gjennomgår interne verifikasjoner 
samt av operatør, og godkjent ved 
signering av begge parter.

• Interne prosedyrer og sjekklister for 
håndtering av operasjoner, bruk av 
utstyr samt barriere krav er 
hovedsakelig beskrevet i rigg 
spesifikke prosedyrer. 
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Når stanses operasjon

• Normal operasjon vil bli stanset når 
definerte avbruddskriterier blir 
oppnådd.

• Forventet vær tilsier at en vil overstige 
gitte kriterier, vil medføre stans og 
nødvendige forberedelser før været 
inntreffer.

• Kritiske feil som oppstår i systemer 
eller operasjoner som krever at 
operasjon må midlertidig stanses.

• Ytre omstendigheter på lokasjon som 
er truende for sikre operasjoner.

Det er ikke akseptabelt å påføre utstyr, 
operasjoner, rigg eller mannskap for 
uønsket tap eller skade. 

Kriterier som er gjeldene for operasjon 
skal følges og det kreves risiko 
vurdering og management 
godkjenning om disse skal justeres 
eller midlertidig fravikes. 
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Situasjoner som krever fra kobling av marine riser

Feil eller uønskede hendelser på 
posisjoneringssystemer som kan lede til 
signifikante posisjons tap.
Rigg bevegelser eller posisjonering som 
medfører full eller over utnytting av 
riser, subsea systemer og/eller 
brønnhode kapasiteter.
Overgang til sikkerhetskondisjon
Eventuelt andre ikke planlagte 
hendelser som påkrever fra kobling.

• Drive eller Drift Off hendelser
• Påvirkning av Vær og Bølgetog
• Feil på eller tap av maskin og 

thruster kraft eller PMS
• Riggbevegelser eller dynamiske 

hastigheter som er begrensede
• Plotting av sjøtilstander i 

henhold til nye kriterier for air 
gap

• Lokasjonsspesifikke og brønn 
relaterte hendelser
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Bruk av operasjonsbegrensninger - OTG 13 (Cat-D rig)

• Excel spread sheet er laget til hver 
enkelt rigg for å kunne plotte 
sjøtilstander (Hs & Tp) i forhold til 
spesifikke operasjonsbegrensninger 
(OTG13)

• Plotting blir utført ved bruk av 
værmeldinger og under de faktiske 
værforholdene

• Ny kriterier kan for noe design bli mer 
begrensende enn før
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Praksis og Erfaringer



Prosedyrer i praksis

Det er en forutsetning at interne 
prosedyrer, planer og regelverk følges 
for å ivareta sikre operasjoner

Nødvendige kriterier må implementeres 
i planer og prosedyrer på en god og 
tydelig måte

Kvaliteten på prosedyrer og detaljnivå 
vil være viktig i forhold til funksjon 
(manglende eller dårlig beskrivelse gir 
høyere risiko)

• En god del hendelser i industrien er 
relatert til prosedyre brudd.

• Disse gjenspeiler ofte resultater i fra 
analyser, engineering og design 
kapasiteter.

• Gode beskrivelser for bruken av utstyr 
og håndtering av operasjoner vil bidra 
til mindre hendelser.
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Værkriterier i praksis

Optimal bruk av værkriterier og miljøkrefter 
vil bidra til å trygge operasjoner.
• Miljøkrefter påvirker posisjonering, 

riggbevegelser, og operasjonskondisjon
• Analyser tar ofte hensyn til miljøkrefter og 

resultater har som regel en forutsetninger 
med værkriterier eller sjøtilstander

• Sterke strømforhold, polare lavtrykk, 
ekstremvær etc. gir utfordringer

Prosedyrer og analyser som setter 
værkriterier for operasjon:
• Riser analyser (GRA)
• Ulike brønn eller utstyrs analyser
• Mooring analyser
• DP analyser
• WSOG
• Riser og BOP operasjoner
• ROV support og annet subsea utstyr
• Marine Operasjons prosedyrer
• Weather limitation and contingency
• Harsh Weather Plan
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Erfaringer

• Værkriterier bli stadig utfordret på 
grunnlag av kostnader og effektivitet
– Avtalte stopp kriterier er en stor fordel

• Værmeldinger stemmer ikke med 
observert vær og miljøkrefter (marginal 
værprognose – resulterte i fra kobling)

• Sterke havstrømmer skaper problemer for 
utstyr og posisjonering og kan resultere i 
rask stopp og eventuelt fra kobling (ofte 
vanskelig å gjøre gode vurderinger)

• Polare lavtrykk med høy intensitet som 
kommer uventende og gir posisjonerings 
utfordringer

• Miljøkreftene blir for sterke i forhold til 
kapasiteter

• Avslutter operasjoner for sent og kommer 
i en vanskelig situasjon

• Erfaring, bevisstgjøring, trening og godt 
sjømannskap bidrar til god håndtering

12



Erfaringer

• Hvordan riggen kommer til å oppføre 
seg med tanke på forventede 
vær/miljøkrefter vil være avhengig av 
flere faktorer som:
– Rig design
– Kapasiteter og antall thrustere
– Kraft tap som følge av interaksjon 

thruster/skrog og thruster/thruster
– Redusert thruster effekt på grunn av strøm
– Kombinasjoner av vind og bølger og 

endringer
– Havstrømmer og «Eddy» current

• Basert på erfaring og gode kriterier 
klarer vi fastsette gode referanser til 
hvordan en kan forvente at riggen 
oppfører seg og når operasjoner må 
avsluttes

• Det som ofte er utfordring er når det 
oppstår endringer og kombinasjoner 
som er vanskelig å forutse og 
planlegge for

• Det er ofte når det ukjente slår til at vi 
ser utfordringer
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Spørsmål ?
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