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Tjeldbergodden
Bra nn på  Tjeldbergodden 
0 2 desember 20 20



Open 0 8 September 20 21

Hendelsesforløp Tje ldbergodden
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Open 0 8 September 20 21

Viktigste  
funn og læ ring

1. Utstyrskla ssifisering
med hensyn på
kritika lite t

2. Tilba kevirkende kra ft 
a v nye  sta nda rder og
interne  kra v
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Brann på Hammerfest LNG
28 september 20 20

Melkøya



Open 0 8 September 20 21

Hendelsesforløp Ha mmerfest LNG
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Filte r hus

Filte r

Luft til 
ga ssturbin

Luft 
innta k

Luft filte r

6 |  Sikkerhetsforum å rskonfera nse  - læ ring a v hendelser og forebygging a v storulykker



Open 0 8 September 20 21

Viktigste  
funn og læ ring

1. Utstyr ble  brukt utenfor 
tiltenkt bruksområ de

2. Komplekst å rsa ksbilde -
fle re  ba kenforliggende  
å rsa ker

3. Flere  initia tiv
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