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Ptil Webinar 28.01.2021

I det følgende er samlet ’Chat’ kommentarer med spørsmål og 

svar fra webinaret om vær-betingede operasjonsbegrensninger 

for boreoperasjon med flytende innretninger. svarene inneholder 

innspill fra de involverte i etterkant. Det er korte, og muligens ikke 

uttømmende svar, gitt i knytting til presentasjonene fra webinaret.
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Svar fra Sdir Andreas Otterå etter Webinar:

Nei, da opererer innretningen utenfor hva den er 

sertifisert for å gjøre. Innretningen skal være 

designet for å kunne oppholde seg trygt i vær 

med 10-2 sannsynlighet for overskridelse.

Presisering fra Sdir Andreas Otterå etter Webinar:

Det er ikke lov til å planlegge operasjon i et område, i en 

tidsperiode, der det kan forventes at været går over 

begrensningene for sikkerhetstilstanden i sertifikatene. Å 

starte en forflytningsfase dårlig vær er ikke å anbefale. Det 

kan også være operasjonsbegrensninger i 

forflytningstilstanden som tilsier at dette ikke er mulig.
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DNV GL:

BOP sertifiseres i forbindelse med klassenotasjonen DRILL 

iht. spesifikasjoner/begrensninger oppgitt av OEM. 

Spesifikasjonene/begrensingene er relatert til kapasiteten til 

BOP og ikke til en spesifikk brønn/brønnhode.

Brønnhodene omfattes ikke av klasse. 

Brønnhodeberegninger kan utføres som konsulenttjenester. 

DNV GL:

Det er en operasjonell vurdering som ikke er en del av 

klassen. 

DNV GL:

ADS utløses på en forhåndsinnstilt vinkel mellom 

riser og BOP. ADS utløses på innstilt vinkel uansett 

om denne vinkelen er et resultat av strøm, offset, 

dynamikk eller en kombinasjon av disse.

Tabellen på slide 13 i DNV GLs presentasjon er en 

forenklet illustrasjon for å vise relasjon mellom 

vanndyp, vinkel, slaglengde og hvordan dette har 

innvirkning på frakoblingskriteriet (ADS/EDS).
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DNV GL:

Dette er et tema i forbindelse med revisjon av NORSOK 

D-001 og er fortsatt under utredning.

DNV GL:

Tabellen på slide 13 i DNV GLs presentasjon er en 

forenklet illustrasjon for å vise relasjon mellom vanndyp, 

vinkel, slaglengde og hvordan dette har innvirkning på 

frakoblingskriteriet (ADS/EDS). Tre tilfeldige vanndyp ble 

valg for illustrasjon.

DNV GL:

Vi godkjenner ADS som en «disconnect» metode. Selv 

om ADS er implementert om bord på riggen, vil det 

fortsatt være krav til EDS.
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Utfyllende fra Nils Petter Norheim, Head of Drilling & Wells:

De store, teoretiske utslagene vi fikk på WH fatique kurvene før 

vi boret inn reservoaret og som i praksis tvang oss til å forlate 

brønnen, var ifm frakobling av LMRP pga forverring av vær og 

bølger. 

Det er gjort mye arbeid mot ulike modeller og leverandører med 

å forklare disse utslagene, uten noen endelig konklusjon, men 

de er sannsynligvis knyttet til vibrasjoner eller bevegelser i riser 

ifm frakoblingen. Data fra bevegelsessensorer på riser er 

tilbakeregnet mot ulike modeller uten en endelig konklusjon. 
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Ptil: Dette er relevante koplinger mellom tekniske valg, kapasitet, 

kostnad, begrensninger. Kommentarene på denne siden er det ikke 

mulige å gi enkle svar på. Kommentarene beskriver i stor grad hele 

grunnlaget for at Ptil har invitert til webinar for å sikre seg et fora for 

læring på tvers mellom disipliner/fag og selskaper.
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(Andersen, Ptil)
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Svar fra

Tommy Bauge

etter Webinar:
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* THE END *

Svar fra Ptil Boring og brønn etter webinaret:

Erfaringene fra hendelser viser at det er 

hensiktsmessig å få bekreftet f.eks. med ROV, at 

sekvensene ADS/EDS har gitt ønsket resultat og at 

BOP har kuttet og holder tett.

Når det gjelder riser-margin følges dette normalt opp 

ifm. samtykkebehandling og gjennom tilsyn: Ptil 

etterspør dokumentasjon om at brønnen er designet 

med riser-margin. I løpet av boreoperasjonen må 

det loggføres resultater fra bore-formasjonstest, se 

også NORSOK D-010:2021, kap. 6.4.


