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Vær-kriterier for operasjoner 

på flyttbare boreinnretninger

Petroleumstilsynet (Ptil) webinar 28. januar 2021, 09:00-12:30

Velkomst & introduksjon

Tilsynsleder i Ptil, Irja Viste-Ollestad 

Programkomite

Terje Andersen, Narve Oma, Fredrik S. Dørum, Arne M Enoksen



PTIL/PSA

Virtuell velkomst ☺

Dagens tema & program →
• Vær-begrensninger og bore-operasjon

Formål:
• Lære fra erfaringer
• Forbedre sikkerheten fremover

Mange påmeldte deltakere
spørsmål via chat – oppfølging avhenger av tid

Oppsummering 
• hovedpunkt fra involverte foredragsholdere

Mulighet for flere tilsvarende samlinger

e-post: Irja Viste-Ollestad@ptil.no

mailto:###@ptil.no
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Formål 

Styrke samarbeidet og dialogen for å øke sikkerheten offshore 

Dele erfaringer fra operasjonelle hendelser og læringspunkter 

De siste ca. 5 årene:

• Bølge i dekk med fatalt utfall; i overlevelsesdypgang og frakoplet brønn

• Samarbeid i industrien for økt sikkerhet:

• Sjøfartsdirektoratet (Maritimt regelverk)

• Petroleumstilsynet (Offshore regelverk)

• DNV GL (klasseselskap og sentral teknisk fagkompetanse), Wave in Deck JIP (WaDeck)

• Rederiene (laboratoriemålinger og erfaringer fra spesifikke innretninger)

• Operatørene (kravspesifikasjoner og stedspesifikke MetOcean informasjon)

• Hendelser seneste kalenderåret med boreutstyr tilkoplet brønn
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PETROLEUMSTILSYNET - HOVEDTEMA 2021

På lag med leverandørene
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I spennet og spenningsfeltet mellom operatører og 

leverandører ligger noen utfordringer bransjen må 

løse i fellesskap. For sikkerhetens skyld.

På lag med leverandørene
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Når kan det utføres operasjoner?

… og når må det forventes operasjonsavbrudd?

Illustrasjoner fra:  https://img.gfx.no/2386/2386093/0087499_-_West_Hercules_in_the_Barents_Sea_-_Photo_Ole_Jorgen_Bratland_-_Statoil_2__23633.1000x667.660x371c.jpg og Ptil Granskningsrapport.

Foto: Ole Jørgen Bratland

Copyright Erik Sevaldsen

https://img.gfx.no/2386/2386093/0087499_-_West_Hercules_in_the_Barents_Sea_-_Photo_Ole_Jorgen_Bratland_-_Statoil_2__23633.1000x667.660x371c.jpg
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Holde posisjon over brønnen 

Illustrasjoner fra Ptil granskningsrapport.



PTIL/PSA

Begrensninger

Lave bølger

Steile bølger

Høye bølger

Stor kontur-gradient

OTG-13 March 2017

Lave bølger

Steile bølger

Høye, lange bølger

Bølge periode →
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Forutsetninger ifølge klassesertifikat & WSOG

Bore- operasjon

Overlevelse

Definert “limiting sea state” for 
steile bølger (gul farge) 

Hendelser i det aktuelle området 
for steile bølger i 2020:

A. 11.01.2020, overlevelse & vind

B. 29.02.2020, operasjon, bro

C. 14.03.2020, operasjon, LMRP

NB: Ptil utlyst prosjekt i 2021 om 
impulslaster i tilknytting til «B» ovenfor

A

B

C

Eksempelgrafikk basert på klassesertifikat til spesifikk innretning.

Bølge periode →
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Well Specific Operation Guideline ~ 

Samspillet mellom maritimt- og borepersonell
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