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1 Sammendrag 
Hensikten med arbeidet som er dokumentert i denne rapporten i etterkant av hendelsen er å forebygge 
tilsvarende hendelser i fremtiden og læring for å oppnå en generell forbedring av HMS-nivået. 
Granskingsarbeidet er utført etter beste evne og basert på granskingsgruppens vurdering av tilgjengelig 
kunnskap og informasjon.  Note: An English translation of the Summary is given in Section 2.  

1.1 Hendelsen 

Strupeventil på oljeproduserende brønn B-32 på Gullfaks B ble demontert i forbindelse med inspeksjon. 
Den 4. desember 2010 var inspeksjon og mekanisk arbeid ferdig, og rørlinjen skulle lekkasjetestes før 
tilbakestilling. Under forberedelse til lekkasjetesting ble en av brønnventilene, hydraulisk vingventil, 
åpnet, mens drenering fra rørlinjen fremdeles var åpen. Dette var tilsiktet. Så ble hydraulisk hovedventil 
utilsiktet åpnet slik at gass som hadde lekket forbi brønnsikringsventilen i de ca 35 timene brønnen 
hadde stått nedstengt, strømmet gjennom lekkasje i manuell hovedventil og ut fra den åpne dreneringen. 
Manuell hovedventil var stengt som en ekstra, men ikke testet barriere mot brønnen. Denne ventilen 
hadde lekkasje. Det er beregnet at totalt 730 kg gass, hovedsakelig metan, strømmet ut i brønnhode- og 
manifoldmodulene på hoveddekk og mellomdekk. Initiell trykk og lekkasjerate er målt til henholdsvis 
86 Bar og 1,1 kg/s. 
 
Operatørene prøvde å stanse lekkasjen, men opererte i stedet ventiler som gjorde at de to åpne 
hydrauliske brønnhodeventilene ikke lot seg stenge ned fra plattformens kontrollrom eller av det 
automatiske nedstengningssystemet. 
 
Alt mannskap uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåter, og hendelsen var normalisert etter ca to 
timer. 

1.2 Konsekvenser 

Hendelsen er klassifisert som en HMS-hendelse med faktisk alvorlighetsgrad rød 2 basert på 
lekkasjerate 1,1 kg/s og svekking/bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer ved at de to hydrauliske 
brønnhodeventilene ikke lot seg fjernstyre.  
 
Mulig alvorlighetsgrad, under ubetydelig endrede omstendigheter er alvorlighetsgrad rød 1 basert på at 
lekkasjeraten kunne vært høyere (> 10 kg i løpet av 30 sekunder) dersom lekkasjen gjennom manuell 
hovedventil eller brønnsikringsventil hadde vært høyere, og/eller dersom brønnen hadde vært nedstengt 
lenger enn ca 35 timer. 

1.3 Årsaker 

Granskingsgruppen mener de utløsende årsakene til lekkasjen var:  
• Åpen drenering var ikke stengt før lekkasjetest  
• Lekkasje i manuell hovedventil  
• Testede barrierer mot brønn, vingventil og hydraulisk hovedventil, ble åpnet i forbindelse med 

lekkasjetesting 
• Koblet ut mulighet for å stenge brønnhodeventiler  

Granskingsgruppen mener at de bakenforliggende årsakene til lekkasjer var: 
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• Feil vedlikehold på manuell hovedventil  
• Fremgangsmåte for lekkasjetest ble ikke tilstrekkelig gjennomgått i forkant  
• Startet lekkasjetest med høyt trykk og åpen drenering  
• Valgte uheldig tilkoblingspunkt for injeksjonsvann for lekkasjetest som medførte at stengte 

isoleringsventiler ble operert 
• Startet arbeid på strupeventilene selv om det var feil på dieselpumpe som normalt ble brukt til 

lekkasjetesting  
• Var ikke tilstrekkelig kjent med prosedyre for lekkasjetesting  
• Tidligere skriftlig instruks for hvordan lekkasjetest skulle gjennomføres var ikke erstattet  
• Prosessoperatør hadde ikke tilstrekkelig kunnskap for lekkasjetest  
• Fagansvarlig Drift jobbet også som kontrollromsoperatør  

1.4 Tiltak 

Granskingsgruppen anbefaler følgende tiltak: 
 

Tiltak på kort sikt 
• P&IDer må oppdateres for å inkludere nåleventiler (hydraulikk til brønnhodeventiler) 
• Nåleventil bør ha status ”Car Seal Open” eller ”Locked Open” 
• Gjennomgang med alle skift med rutiner for ventiler med ”Car Seal” og ”Locked” status 
• Oppdatere nåleventiler med Tag i felt og P&ID 
• Gjennomføre opplæring i brønnlogikk for driftsoperatører 
• Sikre at alle driftsoperatører og ledere har gjennomført trening på ”Arbeid på normalt trykksatte 

system” 
• Følge opp tiltak etter trening på ”Arbeid på normalt trykksatte system” 
• Oppdatere vedlikeholdsprogram på manuelle hovedventiler i henhold til leverandørs anbefaling 
• Følge opp og bevisstgjøre nødvendighet av åpen kommunikasjon før, under og etter en aktivitet 

(som er i henhold til A-standard) 
• Plukke ut jobber i forbindelse med Arbeidstillatelsesmøtet som det skal trenes A-standard på. 

Dette må også dokumenteres og etterspørres 
• Tydeligere rolleavklaring ved mottak av nytt personell på plattformen 

 
 

Tiltak på lengre sikt 
• Klargjøre forskjell i fadderbegrep ved inntak av lærlinger og ved mottak av erfarne 

prosessteknikere fra andre installasjoner 
• Sikre tid til god opplæring av nytt personell 
• Fristille Fagansvarlig Drift fra å sitte i kontrollrom til å være mer operativ  
• Ta en gjennomgang av krav til kompetansedekning for driftspersonell 
• Rolleavklaring mellom Drift&Vedlikehold og Plan&Vedlikehold på plattformen, både med 

hensyn til kommunikasjon og kapasitet 
• Gjennomgå bemanning i driftsavdeling, generelt og spesielt i forbindelse med ekstra innsats for 

å ta igjen etterslep 
• Bruke resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen (GPS) aktivt i forbedringsarbeid 
• Vurdere om tidligere ”Rutiner om bord” (ROB) skal legges inn som lokale tillegg i 

styringssystemet APOS 
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• Gjennomføre en verifikasjon av hvordan A-standard er implementert, både når det gjelder 
utførende og lederrollen 

• Oppdatere krav (Ref /4/) i arbeidsprosess ”Tilbakestilling normalt trykksatt system/utstyr etter 
aktivitet som krever isolering” (Ref /2/) for at det skal bli tydelig hvilket segment driftsoperatør 
skal holde seg innenfor ved grovlekkasjetest 

• Vurdere kameraovervåking av fakkel fra kontrollrom 
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2 English summary 
The purpose of the work documented in this report written after the incident, is to prevent similar 
incidents in the future and to achieve a general improvement of the HSE-level through learning. 
The investigation work has been carried out to the investigation team’s best ability, and base don the 
assessment of available knowledge and information. 

2.1 The incident 

The choke valve on oil producing well B-32 on Gullfaks B was dismantled in connection with 
inspection. On 4 December 2010 inspection and mechanical work was completed, and the pipe segment 
was to be leak tested before restoring to operation. During preparation for leak testing, one of the well 
head valves, hydraulic wing valve, was opened, while bleed from the pipe segment was still left open. 
This was intentional. Then hydraulic master valve was unintentionally opened. This led gas that had 
leaked across the down-hole safety valve during approximately 35 hours shut-in to leak through a leak 
in manual main valve out from the open bleed. Manual master valve was closed as an additional, but 
un-tested barrier against the well. This valve had a leak. It has been calculated that a total of 730 kg gas, 
mostly methane, escaped into the wellhead and manifold modules on main and mezzanine deck. Initial 
pressure and leak rate is measured to 86 Bar and 1.1 kg/s. 
 
The operators tried to stop the leak, but instead operated valves that caused the two open hydraulic well 
head valves to remain open. It was not possible to remotely operate the valves from the control room or 
by the automatic shut-down system. 
 
All personnel without emergency response duties mustered in the life boats, and the incident was 
normalized after approximately two hours. 

2.2 Consequences 

The incident is classified as a HSE-incident with actual degree of seriousness red 2 based on leak rate 
1.1 kg/s and impairment/loss of safety functions and barriers caused by the two hydraulic well valves 
that could not be remotely operated. 
 
Possible degree of seriousness, under insignificantly altered circumstances is red 1, based on that the 
leak rate could have been higher (> 10 kg during 30 seconds) if the leak rate across manual master valve 
or down-hole safety valve had been higher and/or if the well had been shut-in for a longer period than 
35 hours. 

2.3 Causes 

In the investigation team’s opinion the direct causes were: 
 

• Open bleed was not closed before the leak test  
• Leak in manual main valve  
• Tested barriers against the well, wing valve and hydraulic master valve, were open in connection 

with leak test 
• Removed the possibility to close well head valves 
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In the investigation team’s opinion, the indirect causes to the incident were: 
 

• Wrong maintenance on manual master valve  
• Procedure for leak test was not sufficiently gone through before work started  
• Started leak test with high pressure and open bleed  
• Chose a unfortunate connection spot for injection water for leak testing that caused operation of 

closed isolation valves 
• Started work on the choke valves even if the diesel pump used for pressure testing was partly out 

of order  
• Was not sufficiently familiar with procedure for leak testing  
• Earlier written procedure for leak test was removed and had not been replaced  
• Process operator had not sufficient knowledge for leak testing  
• Discipline responsible for Operations (“Fagansvarlig Drift”) also worked as control room 

operator  

2.4 Actions 

The investigation team recommends the following actions 
 

Short term actions 
• P&ID’s must be updated to include needle valves (hydraulic to well head valves) 
• Needle valves should have status ”Car Seal Open” or ”Locked Open” 
• Go through routines for valves with ”Car Seal” and ”Locked” status with all shifts 
• Update needle valves with Tag in the plant and on P&ID’s 
• Carry out training on well head logic for all process operators 
• Ensure that all process operators and managers have carried out training on ”Work on normally 

pressurized systems” 
• Follow-up actions after training on “Work on normally pressurized systems” 
• Update maintenance program for manual master valves according to manufacturer’s 

recommendations 
• Follow-up and make personnel aware of the necessity of open communication before, during 

and after an activity (according to A-standard) 
• Choose some jobs during the Permit-to-work meeting to train A-standard. This must also be 

documented and asked for 
• Clearer definition of roles when receiving new personnel on the platform 

 
 

Longer term actions 
• Clarify the different concept of helpmate when receiving trainees and when receiving 

experienced process operators from other installations 
• Ensure sufficient time for good training of new personnel 
• Use Discipline responsible for Operations (“Fagansvarlig Drift”) in a more operative position 

out in the plant instead of working as control room operator  
• Go through requirements for competence covering for process operators 
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• Clarify the roles between Operation&Maintenance and Plan&Maintenance on the installation, 
but regarding communication and capacity 

• Assess the manning in the Operation unit, generally and particularly in connection with extra 
efforts made to gain in on lags in progress 

• Use the results from the working environment survey (GPS) actively in improvement work 
• Assess if past ”Routines on board” (ROB) shall be made available as local amendments in the 

governing system APOS 
• Carry out verification on how A-standard has been implemented, both regarding workers and 

management 
• Update requirement (Ref /4/) in work process “Reset normally pressurized system/equipment 

following an activity requiring isolation” (Ref /2/) to make in clearer what segment operators 
shall work within during coarse leak test 

• Assess camera surveillance of flare from control room 
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3 Mandat for granskingen  

3.1 Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver for granskingen er Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og Produksjon 
Norge. Oppdragsgivers representant er Produksjonsdirektør for Gullfaks, Jannicke Hilland.  

3.2 Mandat 
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3.3 Granskingsarbeidet 

Granskingsarbeidet har bestått i befaring på Gullfaks B, intervjuer av involvert personell på plattformen 
og på land, innsamling og analyse av data. Granskingsgruppen har også fått utført analyser av andre 
enheter i Statoil. Analysen av Menneskelige faktorer (Human Factors) ble gjort av James Bunn, COA 
INV og beregning av gasslekkasje og eksplosjonstrykk av Ole Kristian Sommersel, TPD RD NEH. 
 
Etter ønske fra oppdragsgiver ble også den andre andelseieren på Gullfaksfeltet, Petoro, involvert i 
høring av granskingsrapporten. 
 
I møte med oppdragsgiver 26. januar ble det muntlig avtalt å utsette levering av endelig rapport til 
begynnelsen av uke 5. 
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4 Bakgrunnsinformasjon 

4.1 Gullfaks B 

Gullfaks B er en av tre produksjonsplattformer på Gullfaks-feltet. Gullfaks B startet produksjonen 29. 
februar 1988. Olje og gass fra Gullfaks B transporteres til Gullfaks A og C for behandling og lagring. 
Statoil er operatør og eier 70 %, mens Petoro er deleier med 30 %. 
 
Oversiktsbilde over plattformen og modulen der lekkasjen oppsto, M14, er vist nedenfor. Figuren er 
hentet fra ”Total risikoanalyse for Gullfaks B”, Ref /20/. 
 

 

Nord 

M14 MES.
M14 HOVEDX

Figur 4-1 Områdekart for M14 Hoveddekk og mesanin (mellomdekk) der ”X” viser lekkasjested 
 

4.2 Organisering 

Nedenfor er vist organisasjonskart for Utvikling og Produksjon, Norge og enhetene ned til Gullfaks B 
ved tidspunktet for hendelsen, desember 2010. Statoil ble omorganisert fra årsskiftet 2011. Personer har 
som følge av dette skiftet stilling, og rapporteringslinjer er endret. 
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Figur 4-2 Organisasjonskart for Utvikling og Produksjon Norge ved tidspunktet for hendelsen 
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Figur 4-3 Organisasjonskart for Gullfaks resultatenhet ved tidspunktet for hendelsen 
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H.K. Rørnes 

 
Boring og Brønn
B. Berle Engedal 
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Figur 4-4 Organisasjonskart for Gullfaks B operasjonsgruppe på land ved tidspunktet for 
hendelsen 
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Subsea 
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Figur 4-5 Organisasjonskart for Gullfaks B plattform ved tidspunktet for hendelsen 

Plattformsjef 
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T. Opdahl 
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Å. Søndenå 
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K. Suleng
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P.A. Botnevik 
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Logistikk 
M. Jacobsen 
H. Eriksen 
K.A. Telle  

Boring og brønn 
(Boreleder/ 
Brønnleder) 

Prosess / Mekanisk 
Automasjon / Elektro 
SAS - Data 

(Prosess) / Mekanisk 
Automasjon / Elektro 

 
Normal driftsbemanning på Gullfaks B er fem operatører på hvert skift, inkludert Fagansvarlig Drift og 
kontrollromsoperatører. I tillegg var det to driftsoperatører på opplæring ute på Gullfaks B da hendelsen 
skjedde. Granskingsgruppen ble presentert en dag-til-dag personelloversikt som blir brukt av Drifts- og 
Vedlikeholdsleder til å holde oversikt over bemannings- og kompetansesammensetting for ulike skift. 
Granskingsgruppen har ikke gått inn på hvordan enheten har fastsatt krav til kompetansedekning i 
forhold til ulike aktiviteter, men foreslår tiltak til en gjennomgang i enheten på dette.  
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4.3 Brønn B-32 

Brønndata for B-32: Siste tilgjengelige test viste en produksjon på 299 m3 olje pr dag. Gass/oljeforhold i 
brønnen var 322 (gass Sm3/ olje Sm3). Vannkuttet i brønnen var 77,4 %, og H2S innholdet var 300 ppm. 

4.4 Brønnhode for brønn B-32 

Brønnhodet for brønn B-32 på Gullfaks B er av typen McEvoy 6 3/8”, som vist i Figur 4-6. 
 

 
Figur 4-6 Brønnhode for brønn B-32 med brønnhodeventiler 
 

Hydraulisk hovedventil, HMV 

Hydraulisk vingventil, HVV 

Manuell hovedventil, MMV 
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Figur 4-7 Detaljtegning av hydraulisk og manuell hovedventil, HMV og MMV, brønn B-32 
 

 
Figur 4-8 Snitt-tegning av aktuator for hydraulisk hovedventil, HMV, brønn B-32 
 
Figur 4-7 og Figur 4-8 viser hydraulisk hovedventil som er av typen ”fail safe closed”, dvs. at ventilen 
holdes lukket av mekanisk fjærtrykk, og må åpnes ved å trykke opp aktuatoren hydraulisk. Når 
aktuatoren er trykket opp, må hydraulikkolje dreneres ut for å stenge ventilen igjen. 
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4.5 Ventil og blindingsliste for vedlikeholdsarbeidet 

Ventil- og blindingsliste for arbeid på strupeventilen til brønn B-32 er vist i Tabell 4-1, neste side. 
Basert på denne listen har granskingsgruppen tegnet inn ventilstatus under vedlikeholdsarbeidet på 
P&ID for brønnen, Ref /11/. Tegningen er vist nedenfor. Fullstendig isoleringsplan for arbeidet er vist i 
App F. 
 
I figuren er strupeventilen merket som nr. 7, hydraulisk vingventil er nr, 4, hydraulisk hovedventil nr. 2 
og brønnsikringsventilen nr. 1. Manuell hovedventil er ikke del av ventil- og blindingslisten, men er rett 
underhydraulisk hovedventil nr. 2. 
 

 
Figur 4-9 P&ID for brønn B-32 med inntegnet ventilstatus fra ventil- og blindingsliste 
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Tabell 4-1  Ventil- og blindingsliste for vedlikeholdsjobb på strupeventil til brønn B-32 
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5 Hendelsen 

5.1 Hendelsesforløpet 

Hendelsesforløpet som er beskrevet nedenfor, omfatter hendelseskjeden og de tilhørende 
faktaelementene, i vedlagte MTO hendelsesforløp, se App A. Selve forløpet er delt i tre deler: 

• Klargjøring 
• Mekanisk arbeid på strupeventilen og  
• Grovlekkasjetest etter mekanisk arbeid på strupeventilen 

5.1.1 Klargjøring 

Det var planlagt inspeksjon av flere strupeventiler på Gullfaks B for å undersøke erosjon av 
strupeventilen og rørlinjen nedstrøms ventilen. Inspeksjon av strupeventilen på brønn B-32 lå på to-
ukers arbeidsordreplan med tidligste startdato 25/11-10. Jobben var også beskrevet i plan for 
avdelingene Mekanisk, Prosess, Inspeksjon samt overordnet operasjonsplan for Gullfaks B. 
 
Arbeidstillatelsen for mekanisk arbeid på strupeventilen ble gjennomgått i ettermiddagsmøte på 
plattformen, og D&V-leder, sikkerhetsleder og plattformsjef godkjente arbeidstillatelsen, under 
forutsetning at det forelå en godkjent isoleringsplan, se App C 
 
Ventil- og blindingsliste (nr 31722) for inspeksjonsjobben ble laget av kontrollromsoperatør på 
nattskift, og arkivert 2/12-10 kl 20:08. Listen ble før arkivering gjennomgått, endret og godkjent av 
Fagansvarlig Drift nattskift (FAD-n). Siden Gullfaks B ikke har Drifts & Vedlikeholdsleder (D&V-
leder) på natt har D&V-leder delegert godkjenningen som Operasjonelt systemansvarlig til FAD. 
Imidlertid glemte FAD-n å signere elektronisk, uten at granskingsgruppen mener dette har hatt 
betydning for hendelsen, siden FAD-n selv var med det videre arbeidet. FAD-n startet klargjørings-
arbeidet med en annen operatør senere på natten, og ventilposisjon ble signert ut, se App F. I 
forbindelse med klargjøringen ble følgende brønnventiler testet: brønnsikringsventil (BSV – ventil nr 1 i 
Figur 4-9), hydraulisk hovedventil (HMV – ventil nr 2 i Figur 4-9) og hydraulisk vingventil (HVV – 
ventil nr 4 i Figur 4-9), se Figur 5-1. Hydraulisk hovedventil og vingventil ble testet ved å stenge 
begge ventiler og blø av trykket i krysset mellom disse, mens det sto trykk både oppstrøms hovedventil 
og nedstrøms vingventil.  
 
Lekkasjeraten for BSV ble avlest i kontrollrom til 2 Bar siste halvtime (kun heltalls avlesning), som er 
innenfor krav på maksimalt 4 Bar/time. Fra lagrede trykkmålinger er lekkasjeraten beregnet til 3,6 
Bar/time, se Figur 5-2. Manuell hovedventil (MMV) mellom BSV og HMV var ikke nevnt i ventil- og 
blindingslisten, og ble heller ikke operert eller testet under klargjøringen. 3-veisventilene ble satt i 
stilling ”wireline” (frakoblet plattformens hydraulikksystem) og nåleventilene stengt på HMV og HVV 
som ekstra sikring for at ventilene ikke skulle åpnes, i henhold til isoleringsplan, Se Figur 5-3 for 
ventilene. Prosedyren det vises til i isoleringsplanen er SO0501 ”Bruk av aktuatorstyrte ventiler som 
barrierer”, Ref /10/. 
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Brønnhodetrykk B-32
Klargjøring og test av sikkerhetsventiler 3/12-10
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Figur 5-1 Klargjøring og test av brønnventiler 3/12-10 
 

Brønnhodetrykk B-32
Test av brønnsikringsventil (BSV)
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Figur 5-2 Lekkasjetest av BSV utført 3/12-10 
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5.1.2 Mekanisk arbeid på strupeventilen 

I forbindelse med skiftbytte om morgenen 3/12-10 ble ventil- og blindingslisten overlevert Operatør1 på 
dagskiftet.  
 
Operatør2, med lang erfaring fra boring, som driftsoperatør, inspektør og mekaniker på andre 
plattformer, var ute på sin tredje tur til Gullfaks B. Operatør2 gikk delvis sammen med Operatør1 for å 
bli kjent på Gullfaks B. De to første turene var ikke fulle skift, men av én ukes varighet. 
 
Operatør1 gikk gjennom ventil- og blindingsliste med Mekaniker1 som skulle demontere strupe-
ventilen, og de signerte ut at ventiler var merket og satt i riktig posisjon. Dette ble også kvittert ut på 
arbeidstillatelsen (App C) som verifisering av mekanisk isolering. Strupeventilen ble deretter helt 
fjernet fra rørsystemet, selv om arbeidsordren spesifiserer at den kun skulle demonteres nedstrøms for 
inspeksjon av ventil og rørlinje nedstrøms. Det skal ha blitt vurdert av mekanikere at det var tryggere å 
fjerne strupeventilen helt fra rørsystemet siden dette ville gi bedre tilkomst ved montering i etterkant. 
Dette medførte en mer omfattende mekanisk jobb med bruk av talje for oppheng av demontert 
strupeventil, og har sannsynligvis gjort at selve arbeidet gikk over to dager. Det ble kommentert av en 
av de intervjuede Fagansvarlige Drift at en jobb med full demontering av strupeventilen burde vært lagt 
til en stansperiode. Begrunnelsen var vanskelig tilkomst mellom trykksatte system, og fare for å miste 
utstyr ned på trykksatte rørlinjer. 
 
Etter inspeksjon 3/12-10 ble det besluttet å skifte skiver i strupeventilen, og dette arbeidet ble utsatt til 
dagen etter. Strupeventilen ble montert inn i rørsystemet igjen, og arbeidstillatelsen (App C) kvittert ut 
av Operatør1 og Mekaniker1, med anmerkning at utstyret ikke var klart for drift. 
 
Neste dagskift gikk Operatør1 på nytt gjennom ventil- og blindingslisten med en ny mekaniker, 
Mekaniker2, og arbeidstillatelsen (App D) ble kvittert ut for verifisering av mekanisk isolering. Platene 
i strupeventilen ble fjernet fra aktuatorsiden av strupeventilen, uten at strupeventilen ble fjernet fra 
rørsystemet. Rundt kl 11 den 4/12-10 ga Mekaniker2 beskjed til Operatør1 at anlegget var klart for 
lekkasjetesting. Arbeidstillatelsen ble ikke signert ut i tilfelle lekkasjetesten var negativ, noe som ville 
medføre at deler av det mekaniske arbeidet måtte gjøres på nytt. 

5.1.3 Grovlekkasjetesting etter mekanisk arbeid på strupeventilen 

Til grovlekkasjetest etter vedlikehold er anbefalt metode (ikke nedskrevet) at det skal brukes lavtrykk 
sjøvann (10 Bar). Grunnen er at det ikke er ønskelig med hydrokarboner i linjen ved en eventuell 
lekkasje. Derfor brukes normalt en dieselpumpe (Tag 62-PB01) bar etter vellykket grovlekkasjetest ved 
videre høytrykks lekkasjetesting på brønnsystem og opptrykking av brønn over brønnsikringsventilen. 
Denne dieselpumpen er fast tilkoblet rørsystemet mellom hydraulisk vingventil og strupeventil. På 
grunn av en feil ved regulering av dieselpumpen kunne den ikke brukes på mindre volumer som 
lekkasjetest av linjen ved strupeventilen. Feilen ble ikke meldt inn som korrektiv vedlikeholdsjobb før 
om kvelden 3/12-10, etter at ventil- og blindingsliste for B-32 var ferdig. Ifølge intervjuer med 
prosessoperatører var denne feilen kjent en tid før. Grunnen til at feilen ikke ble meldt inn som 
vedlikeholdsjobb ble opplyst å være diskusjon om hvilken fagavdeling som skulle ha ansvar for jobben, 
og at pumpen kunne brukes til den primære oppgaven med trykkutligning over BSV. Feilen var meldt 
inn i Synergi (sak 1192702) og ett av tiltakene var ”Legge inn varsel på skjermbilde om at 
dieselopptrykkingspumpe ikke må brukes til lekkasjetest før trykkontroll er reparert. GUL BESKJED 
lagt inn med varseltekst: 62-PB01 må ikke brukes til lekkasjetest før trykkontroll er reparert.” 
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Operatør1 fikk tildelt jobben med lekkasjetest og tilbakestilling på skiftmøte om morgenen 4/12-2010. 
Operatør2 var ikke tilstede på dette møtet. Fagansvarlig Drift på nattskift hadde fortalt Operatør1 om 
problemene med dieselpumpen dagen før, og gitt beskjed om at det kunne brukes injeksjonsvann fra 
brønn B-22 i stedet. Operatør1 fikk bekreftet dette av Fagansvarlig Drift på dagskift da disse hadde et ca 
5 minutters planleggingsmøte om arbeidet. Intervjuene tyder på at etter møtet hadde ikke Operatør1 og 
Fagansvarlig samme forståelse av hvordan lekkasjetest var planlagt. Dette kan skyldes at Fagansvarlig 
skal ha blitt forstyrret under møtet. Operatør1 ønsket å ha med Fagansvarlig ut i felt, men dette ble 
avslått fordi Fagansvarlig var opptatt i kontrollrom og med andre oppgaver. D&V-leder ble ikke 
kontaktet under forberedelsen. 
Injeksjonsvannet har et trykk på ca 136 Bar, som ble strupet ned til ca. 40 Bar, se Figur 5-4. Operatør1 
koblet en høytrykksslange fra B-22 til krysset på brønnhodet til B-32, mellom brønnhodeventilene 
HMV og HVV. For å trykksette linjen ved strupeventilen måtte derfor HVV åpnes. Det hydrauliske 
kontrollsystemet for operering av brønnventilene BSV, HMV og HVV er koblet slik at det må gis 
åpningssignal til BSV og HMV før det kan gis åpningssignal til HVV. Det er ikke nødvendig at BSV og 
HMV virkelig åpnes, kun at betjeningshendler på det lokale panelet, Baker-panelet, blir operert.  
 
Operatør besluttet å stenge manuelle hovedventil (MMV) mellom HMV og BSV som en ekstra 
sikkerhet. Ventilen ble stengt på normal måte ved å dreie ventilrattet 72 tørn, og deretter ¼ tørn tilbake. 
Dette er i henhold til leverandørens vedlikeholdsmanual, Ref /27/. MMV ble ikke testet før den ble satt 
som ekstra barriere nedstrøms brønnsikringsventilen BSV. Planen var ikke å åpne HMV, og 
granskingsgruppen mener derfor at det ikke var krav til å teste MMV. 
 
Operatør1 var ferdig å koble til injeksjonsvann fra brønn B-22 og hadde stengt MMV da Operatør2 kom 
til brønnhodeområdet. Det ble en del diskusjon om hva som var allerede var gjort og planen videre. 
Dette skal ha forstyrret Operatør1 som inntil da hadde hatt radiokontakt med kontrollrom. 
 
Det ble valgt å starte lekkasjetesten med ca 40 Bars vanntrykk mot åpen drenering etter strupeventilen. 
Det normale er å starte med lavt trykk, gjerne sjøvann med ca 10 Bar, mot et stengt system, for deretter 
å slippe luft ut. Først etter vellykket lavtrykkstest er det normalt å gå videre til høyere trykk. 
 
Operatør1 gikk til Baker-panelet og ga åpningssignal først til BSV, deretter HMV og til slutt HVV. 
BSV åpnet ikke fordi trykkregulator til denne på Baker-panelet var satt til null. Det skal heller ikke 
være mulig å åpne BSV uten at det er trykkutlignet over ventilen. HMV og HVV åpnet ikke fordi 3veis-
ventiler sto i stilling ”wireline” og nåleventilene var stengt. Operatør1 gikk så til brønnhode B-32 der 
Operatør2 sto. 3veis-ventil for HVV skulle settes i stilling ”normal” og nåleventilen for HVV åpnes slik 
at hydraulikk fra plattformens system åpnet vingventilen, se Figur 5-3. Detaljbilde er vist i Figur 7-2. 
Operatørene fikk ikke den responsen med trykkoppbygging som var ventet, og det er uklart for begge 
operatørene hva og hvem som utløste lekkasjen, men HMV må ha blitt åpnet i tillegg til HVV. 
Operatørene hørte en høy lyd fra den åpne dreneringen ca 16 meter unna, og trodde først det var vann 
som kom ut. De kjente gasslukt og så en grå tåke, og forsto at det var lekkasje mot brønnen. Manuell 3-
veisventil og/eller manuell nåleventil på både HMV og HVV ble deretter operert på en slik måte at 
begge brønnhodeventilene ble stående låst åpne mot brønnen, se Figur 7-5. Etter dette kunne 
brønnhodeventilene ikke stenges fra kontrollrom eller av plattformens automatiske nødavstengning da 
dette ble utløst av høyalarm fra gassdetektor. Årsaken er at det hydrauliske trykket som holdt ventilene 
åpne mot mekanisk fjærtrykk ikke lot seg drenere ut via plattformens hydrauliske system.  
 
Trykket i brønnhodet er vist i Figur 5-4. Høyeste målte trykk var 86 Bar. 
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Strupeventilen sto låst i åpen stilling på grunn av lekkasjetesten, og ble derfor ikke stengt som følge av 
automatisk nødavstengning, slik den ville blitt under normal drift. 
 
Operatør1 gikk så for å utløse manuell nødavstengning fra bryter i vest-siden av modulen, men 
overrisling ble utløst automatisk på grunn av høyalarm på gassdetektor før Operatør1 rakk frem til 
bryteren. Operatør1 og Operatør2 gikk deretter sammen til sentralt kontrollrom for å fortelle hva som 
hadde skjedd. Operatør1 ble senere fulgt til sykepleier for oksygenbehandling på grunn av 
gasseksponering. 
 
Beredskap og bekjempelse av hendelsen er beskrevet nærmere i kapittel 8, på side 55. 
 

 
Figur 5-3 Brønnhode for B-32 med 3-veisventiler, nåleventiler for HMV og HVV og tilkoblinger 
 for hydraulikk fra wireline-kontroll 
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Brønnhodetrykk B-32
Lekkasje fra brønnen gjennom MMV til åpen drenering
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Figur 5-4 Trykkmåling i brønnhodet på B-32 ved lekkasje 
 

| 
Figur 5-5 Plassering av Operatør1 og Operatør2 da lekkasjen oppsto 
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5.2 Tilsvarende hendelser 

Granskingsgruppen har blitt informert av personell offshore at det tidligere har forekommet hendelser 
der nåleventiler var stengt og 3veis-ventiler satt i stilling ”wireline”, slik at brønnhodeventilene ikke lot 
seg stenge. Totalt seks slike hendelser ble funnet for Gullfaksfeltet, to av dem klassifisert i gult 
risikoområde. Dette skal ha bedret seg etter at det ble etablert gode rutiner med sikring av nåleventil 
med borrelås samt kameratsjekk. 
 
Følgende synergisøk har blitt gjort: 
 

• Fritekstsøk ”wireline”, risikoområde ”Rødt/Gult”, installasjoner ”Gullfaks” og saksdato fra 1/1-
2005 (start for fritekstsøk) 

• Konsekvens ”Faktisk Olje-/gasslekkasje” og installasjon ”Gullfaks B” 
• Konsekvens ”Faktisk Olje-/gasslekkasje”, risikoområde ”Rødt” og installasjoner ”Norge - Hav” 
• Konsekvens ”Faktisk Olje-/gasslekkasje”, fritekst ”tilbakestilling”, installasjoner ”Norge - Hav” 

og saksdato fra 1/1-2005 (start for fritekstsøk) 
 
Hendelsene som er vurdert av granskingsgruppen som relevante er vist nedenfor: 

5.2.1 Synergi 384709 - Gullfaks C, 22/4-2006 

”Under arbeid på brønn C-43 oppdaget vi at på nabo brønnen C-3 stod ventilene som tilfører 
hydraulikk til Vingventil og Masterventil blokkert. ( I wireline)” 
 
Tiltakene gikk blant annet på å innføre bruk av grønn borrelås for sikring av ”Locked Open”/”Car Seal 
Open”-ventil i åpen stilling, og at operatører skal ha de midlertidig fjernede borrelåsbånd rundt armen. 
Skitne borrelåsbånd skulle skiftes ut med nye. 
 
Denne synergirapporten ble erfaringsoverført 22/4-2006 til abonnementsgruppen ”Røde og Gule HMS-
avvik Gullfaks”. 

5.2.2 Synergi 1079888 - Gullfaks C, 9/4-2009 

”Den 09.04 ble det om formiddagen oppdaget at ving og Master ventiler tilhørende brønn C-27 lå i 
"wireline" modus på 3-veis hydraulikk ventiler. Den 06.04 om kvelden ble det utført ventiltester på 
denne brønnen. Manglende tilbakestilling etter disse operasjonene er mest sannsynlig årsak.” 
 
Ett tiltak går på fjerning av 3veis-ventil for vingventil, fordi forslagsstiller mener at det under 
wirelineoperasjoner sjelden er behov for å operere vingventilen. Tiltaket ble senere kansellert. Det ble 
også foreslått å innføre låseanordninger med nøkkel. 
 
Synergisaken har også kobling til fem tilsvarende saker med 3veis-ventiler glemt i stilling ”wireline”; 
Synergi nr 153936, 168058, 218935, 384709 og 1005034. Nest siste synergisak er beskrevet i forrige 
avsnitt. 
 
Denne synergirapporten ble erfaringsoverført 14/4-2009 til abonnementsgruppen ”Røde og Gule HMS-
avvik Gullfaks”. 
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5.2.3 Synergi 596070 - Heimdal, 16/7-2005 

”Gasslekkasje ifm frakobling av metanolinjeksjon på Gasskjøler 2EC201. 
En gasslekkasje oppstod da slange for metanolinjeksjon skulle kobles til på 3/4" rør inn på 18" 
gassinnløp til gasskjøler 2EC201. Lekkasjen oppsto i koblinger på autoclave-blokk under denne 
operasjonen. Primærbarrieren (Mapegaz-ventil) mot 18” rør viste stengt posisjon (ventilhåndtak), men 
hadde stor internlekkasje.” 
 
Granskingsgruppen mener denne hendelsen er relevant fordi en avstengt ventil viste seg å ha stor 
internlekkasje, på samme måte som manuell hovedventil på Gullfaks B. Tiltakene går blant annet på å 
gjennomgå forebyggende vedlikeholdsprogram og smørerutiner for ventilen. 
 
I tillegg til Hydro-erfaringsoverføring før fusjonen, ble denne synergirapporten erfaringsoverført 11/3-
2008 til abonnementsgruppene ”Gasslekkasje”, ”Gasslekkasje med stort risikopotensial”, ”Gransket”, 
”Ledelsesrapportering UPN” og ”Varslet”. 

5.2.4 Synergi 484511 – Oseberg Feltsenter, 21/8-2006 

”Gasslekkasje på M-10 ifm oppstart etter vedlikeholdsstopp.” 
 
Det oppsto gasslekkasje fordi en avbløding til sikkerhetsventil sto åpen ved oppstart. Det var uklarhet i 
innsamlede ”Car Seals” (plomberinger) som ble gjenbrukt og ikke hadde unike numre. Denne hendelsen 
vurderes som relevant for Gullfaks B fordi nåleventilene til de hydrauliske sikkerhetsventilene ikke blir 
plombert eller sikret. 
 
I tillegg til Hydro-erfaringsoverføring før fusjonen, ble denne synergirapporten erfaringsoverført 29/10-
2007 til abonnementsgruppene ”Gasslekkasje”, ”Gasslekkasje med stort risikopotensial”, ”Gransket”, 
”Ledelsesrapportering UPN” og ”Varslet”. 

5.2.5 Synergi 484598 – Oseberg Feltsenter, 7/9-2007 

”Gasslekkasje i brønnhodeområde C30 på Oseberg B. Under klargjøring av brønn B14 etter 
vedlikehold oppstod det gasslekkasje ved trykksetting av produksjonsrøret mellom brønnen og 
strupeventilen. Gass strømmet ut i modulen via ventiler som sto i åpen posisjon på kjemikaliepåstikk.” 
 
Relevante tiltak var at operatører skulle gjennomgå relevante arbeidsprosesser for Sikkert Arbeid og 
Tilbakestilling, få på plass disiplin med tanke på å stoppe opp og reflektere/søke råd når situasjonen 
avviker fra det som er planlagt og forventet. 
 
Denne synergirapporten ble erfaringsoverført 7/9-2007 til abonnementsgruppen ”Alvorlige hendelser”, 
6/10-2007 til abonnementsgruppene ”Gasslekkasje”, ”Gasslekkasje med stort risikopotensial”, 
”Gransket”, ”Ledelsesrapportering UPN” og ”Varslet”. 
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5.2.6 Relevante Synergisaker med konsekvens ”Faktisk Olje-/gasslekkasje”, fritekst 
”tilbakestilling”, installasjoner ”Norge - Hav” og saksdato fra 1/1-2005 (start for fritekstsøk) 

Tabellen nedenfor viser de hendelsene som er vurdert som relevante, av totalt 36 rapporter. To til av de 
36 er allerede vist på foregående sider. Tabellen viser at det ikke er registrert relevante hendelser fra 
2008, og det ser derfor ut som om det har vært en bedring på dette området de siste årene. 
 
Tabell 5-1  Relevante synergisaker i forbindelse med tilbakestilling 
Synerginr Sted Dato Tittel Kommentar 

413275 Gullfaks C 10.10.2006 Gasslekasje pga. åpne ventiler og bleed 
plug 

Åpen bleed etter tilbakestilling 

507018 Njord 17.03.2007 Åpen Bleed etter tilbakestilling av 
forenkla avstengningsplan 

Åpen bleed etter tilbakestilling 

460648 Gullfaks A 18.06.2007 Liten gasslekkasje under oppkjøring av 
brønn som følge av at dreneringsskrue 
på bonnet ikke var trukket til. 
Manglende kvalitetskontroll. 

Ikke tett 

979309 Snorre A 30.11.2007 Gasslekkasje i bleedventilen på 
Ringstadventilen. 

Operatør trodde ventil var stengt, 
var ikke tett 

982981 Troll A 18.12.2007 Gasslekkasje i forbindelse med 
opptrykking av brønn A3 

Ventiler var ikke stengt ved 
oppstart 

 

5.2.7 Konklusjon for erfaringsoverføring fra tilsvarende hendelser 

Synergirapportene viser at problemstillingen rundt 3veis-ventiler er viktig, og at alle operatører er godt 
kjent med virkemåten for disse ventilene, særlig siden de kan koble ut muligheten til å stenge ventiler i 
en nødssituasjon. Det var også en del hendelser rundt lekkasjer på grunn av åpen drenering, eller bleed. 
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6 Konsekvenser 
Med utgangspunkt i klassifiseringsmatrisen hentet fra APOS HSE01.01.03.05.03 for EPN, se nedenfor, 
er det vurdert faktiske og potensielle konsekvenser for relevante konsekvenskolonner gitt i denne 
figuren. 
 

 
Figur 6-1 Klassifiseringsmatrise for uønskede hendelser, EPN 

6.1 Faktiske konsekvenser 

6.1.1 Personskade 

Operatørene sto ved brønnhodet da lekkasjen oppsto, og kjente også gasslukt. Utslippspunktet var ca 
16 meter nedvinds operatørene. Gassmålinger i dette området viser lave gasskonsentrasjoner, under 3 % 
LEL, altså en gasskonsentrasjon under 0,15 % eller 1500 ppm metan, se Figur 11-3 i App G. Operatør1 
gikk noe nærmere mot lekkasjestedet. Metangass er i utgangspunktet luktfri, men gassen fra B-32 
inneholder også H2S, som har nedre luktgrense på brøkdeler av 1 ppm. Se avsnitt 6.2.1 for nærmere 
diskusjon om H2S og potensiell personskade. 
 
Operatør1 ble noen timer etter hendelsen fulgt til sykepleier om bord og behandlet med oksygen, og har 
etter det granskingsgruppen oppfattet ikke hatt ubehag i ettertid som følge av gasseksponering. 
Granskingsgruppen klassifiserer dette som personskade med alvorlighetsgrad 4 – Medisinsk 
behandlingsskade.  
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6.1.2 Oljeutslipp 

Tanken fra åpen drenering gikk full som følge av vann fra overrisling. Overløp fra denne tanken går til 
sjø, og dette medførte derfor noe utslipp av olje. Oljefilm på sjø er vist i Figur 6-2. Granskingsgruppen 
antar at total oljemengde er under 100 liter, og klassifiserer derfor dette som alvorlighetsgrad 5 – 
Oljeutslipp sokkel inntil 100 liter.  
 

 
Figur 6-2 Oljefilm på sjø (NB! Kameraet viser 1 time for mye) 
 

6.1.3 Kjemikalieutslipp Hav 

Det ble opplyst at 48 m3 Arctic Foam 203 brannskum (AFFF 3%) ble brukt under håndtering av 
hendelsen. Produktet fikk ny sammensetning etter at Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ble ulovlig i 2007. I 
HMS-databladet fra leverandør (Ref /28/) er produktet ikke merket som miljøskadelig. Statoil har 
likevel klassifisert produktet som Svart i forhold til miljø på grunn av innhold av et fluorbasert aktivt 
stoff. Innholdet av dette stoffet er oppgitt til å være < 25% i AFFF-konsentratet. Total utslippsmengde 
ville tilsvart en alvorlighetsgrad 2 – Mellom 10 og 100 m3 av Svart kjemikalie.  
 
Imidlertid står det i Veiledning til aktivitetsforskriftens §62 ”Økotoksikologisk testing av kjemikalier” 
(Ref /23/) som punkt 16 ”Kjemikalier i brannvannsystemer” at det er ikke krav om HOCNF-testing 
(miljøtesting av kjemikalier) av AFFF. Når dette legges til grunn for klassifisering av hendelsen blir det 
en alvorlighetsgrad 5 – Utslipp av mer enn 10 m3 av Grønt kjemikalie. Dersom utslippet av AFFF hadde 
skjedd ved et uhell, som for eksempel hull i slange eller tank, skulle kjemikaliet likevel blitt klassifisert 
som Svart kjemikalie. 
 
Brannskummet ble utløst automatisk av NAS2, men beredskapsledelsen valgte å stanse bruk av AFFF 
kl. 14:51. Begrunnelsen var at de ikke ønsket å gå tom for kjemikaliet dersom det skulle oppstå reelt 
behov. AFFF hadde da vært i bruk i ca. 50 minutter. Ifølge kontrollromsoperatør på Gullfaks B var 
tilgjengelig mengde AFFF 108,5 m3 før hendelsen. Total lagerkapasitet fordelt på to tanker er 120 m3. 
Omtrent halvparten av tilgjengelig brannskum ble dermed brukt under hendelsen. 
 
Granskingsgruppen har blitt forklart av Statoils Ytre Miljø-personell at AFFF bare har effekt på virkelig 
væskebrann, ved at skummet legger seg på toppen av væsken og begrenser avdamping. Skummet skal 
ikke ha effekt på gasslekkasje eller gassbrann. Enkelte av Statoils installasjoner skal derfor ha endret 
logikk for brannbekjempelse slik at AFFF bare utløses ved bekreftet brann, men granskingsgruppen har 
ikke verifisert dette. Figur 6-3 viser skum på sjøen.  
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Figur 6-3 Brannskum på sjø (NB! Kameraet viser 1 time for mye) 
 

6.1.4 Olje-/ gasslekkasje 

Det ble målt et trykk på 86 Bar i krysset mellom HMV og HVV da lekkasjen oppsto. Gassen lekket ut 
gjennom åpen drenering med innvendig diameter ¾”. Formel for estimering av lekkasjerate kan hentes 
fra Statoils GL0131 ”Veiledning for estimering av lekkasjerate”, avsnitt 2.2 (Ref /8/) 
 

pACm ⋅⋅=  

Der  
m er lekkasjerate i kg/s,  
C er en konstant oppgitt til 1,5 10-4 for standard produksjonsgass ved normal gasstemperatur 
A er tverrsnittareal (lekkasjeåpning med diameter 19 mm) 
p er initielt gasstrykk i bar, 86 Bar 
 

Innsatt gir dette en lekkasjerate på 3,7 kg/s. 
 
Lekkasjeraten kan også beregnes fra trykkfallskurven vist i Figur 5-4. Formelen som brukes da er  
 

ρ⋅⋅Δ
Δ= Vt

pm  

 
Total lekkasjemengde er  
 

ρ⋅⋅= Vpm  

Der  
m er lekkasjerate i kg/s,  
Δp er trykkfall, 30 Bar 
p er høyeste trykk, 86 bar 
Δt er tidsintervall, 245 sekunder 
V er totalt volum som lekker, 10,5 m3 
ρ er tetthet for gassen ved normalt atmosfære, 0,85 kg/m3 

 
Innsatt gir dette en lekkasjerate på 1,1 kg/s, som tilsvarer alvorlighetsgrad 2 – Lekkasje på 1-10 kg/s. 
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Dette viser at virkelig lekkasjerate er lavere enn teoretisk lekkasjerate gjennom åpen drenering. Dette 
tyder på at lekkasjeraten har blitt begrenset av lekkasjen gjennom manuell hovedventil og/eller 
restriksjoner i de to ventilene umiddelbart oppstrøms den åpne dreneringen. Total gassmengde som har 
lekket ut beregnes til 731 kg. 
 
 

Brønnhodetrykk B-32
Lekkasje fra brønnen gjennom MMV til åpen drenering
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Figur 6-4 Trykkfallskurve for gasslekkasjen 
 
Gassdetektorene på Gullfaks B er av typen punktmålere eller linjedetektorer. Punktmålerne er kalibrert for metan, 
og har et måleområde 0 – 100 % LEL (nedre konsentrasjonsgrense for eksplosiv blanding). Alarmgrenser er satt 
til 10 og 30 % LEL for henholdsvis lav- og høy-alarm, Ref /25/. Linjedetektorene har et måleområde på 0 – 5 
LELm, Alarmgrenser er satt til 1 og 2 LELm for henholdsvis lav- og høy-alarm, Ref /26/. I grafene er 
linjedetektorene markert med en ”L” etter utstyrsnummeret, for eksempel ”B-DG-14NM-33L”. 
 
Enheten LELm angir konsentrasjon over en viss lengde. 1 LELm tilsvarer en konsentrasjon på 100 % LEL over 
1 m, 50 % LEL over 2 m eller 10 % LEL over 10 m. Målingene avhenger altså både av konsentrasjonen i en 
gassky, og hvor stor skyen er. 
 
I grafen under er det vist plott av målt gasskonsentrasjon rett ved lekkasjested fra like før trykkøkningen i 
brønnhodet, kl 13:59:54, frem til kl 15:00. 
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Gasskonsentrasjon FA66
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Figur 6-5 Gasskonsentrasjon i brannområde FA66  
 (M14N Mesanin manifoldområde der lekkasjen oppsto) 
 

Gasskonsentrasjon FA66
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Figur 6-6 Gasskonsentrasjon i brannområde FA66.   Utsnitt 10 minutter 
 (M14N Mesanin manifoldområde der lekkasjen oppsto).  
 
Gassmåling for de alle brannområder i M14 er vist i App G.  
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I figurene på de neste sidene er det vist plassering av gassdetektorer i M14-modulen, både hoveddekk og 
mesanindekk. Mesanindekket er et mellomdekk som ligger over hoveddekket. I figurene er punktdetektorer vist 
som en firkant, med grønn farge dersom detektoren ikke nådde grenseverdi for lavalarm, og rød farge dersom 
alarmgrense ble nådd. Linjedetektorer er vist parvis med en pil som viser retningen de måler. For detektorer som 
når alarmgrense, er tiden fra trykk på brønnhodet til detektoren ga alarm vist som minutter og sekunder for 
henholdsvis Lav (L:) og Høy (H:) alarm.  
 

 

Vind,  
16 knop 

Figur 6-7 Gassdetektorer i brannområde FA65 og 66  
 (M14N mesanin, der lekkasjen oppsto) 
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Vind,  
16 knop 

Figur 6-8 Gassdetektorer i brannområde FA70 og 71  
 (M14S mesanin, sør for der lekkasjen oppsto) 
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Vind,  
16 knop 

Figur 6-9 Gassdetektorer i brannområde FA63 og 64  
 (M14N hoveddekk, under der lekkasjen oppsto) 
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Vind,  
16 knop 

Figur 6-10 Gassdetektorer i brannområde FA68 og 69  
 (M14S hoveddekk, sør for og under der lekkasjen oppsto) 
 

6.1.5 Brann/eksplosjon 

Det oppsto ingen brann eller eksplosjon som følge av gasslekkasjen. 

6.1.6 Svekking/bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer 

Åpning av to barriereventiler mot brønn B-32, hydraulisk hovedventil og hydraulisk vingventil, og 
utkobling av mulighet for stenging av disse, er etter granskingsgruppens mening en svekking av 
sikkerhetsfunksjoner og barrierer av alvorlighetsgrad 2 - Truer store deler av innretningen. Den eneste 
intakte barrieren mot brønnen var nedihulls brønnsikringsventil, BSV. 

6.1.7 Omdømme 

Hendelsen ble varslet Petroleumstilsynet, som besluttet å gjennomføre en egen gransking. 
Granskingsgruppen antar at dette kan ha sammenheng med tidligere hendelser på Gullfaks-feltet. 
Lekkasjen ble omtalt i norske og utenlandske nettaviser, og fikk enkelte oppslag i norske avisers 
papirutgave påfølgende mandag. Granskingsgruppen klassifiserer dette som alvorlighetsgrad 3 – 
Nasjonal negativ eksponering i media, fra myndigheter på nasjonalt nivå. 
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6.1.8 Produksjonstap 

Produksjonen på Gullfaks B ble nedstengt på grunn av NAS2. Produksjonen ble gjenopptatt etter noen 
timer. Granskingsgruppen klassifiserer dette som alvorlighetsgrad 5, < 1 dag.  
 
Granskingsgruppen har fått opplyst fra produksjonsoptimaliserer i Gullfaks at utsatt oljeproduksjon som 
følge av hendelsen er anslått til 1500 Sm3. Omregnet gir dette et økonomisk tap på ca. 5 millioner 
kroner. 

6.1.9 Materiell skade og andre økonomiske tap 

Det oppsto ingen materiell skade som følge av hendelsen. Direkte økonomisk tap er forbruk av 48 m3 
brannskum konsentrat. Granskingsgruppen anslår dette til alvorlighetsgrad 4 – Over 500 tusen, men 
under 10 millioner kroner. 

6.2 Potensielle konsekvenser 

Granskingsgruppen har vurdert denne hendelsens potensial, med utgangspunkt i hva som kunne ha 
skjedd under ubetydelig endrede omstendigheter. Det er med andre ord tilfeldigheter som har gjort at de 
potensielle utfallene av hendelsen ikke inntraff. 

6.2.1 Personskade 

Gassen fra brønn B-32 innholder H2S. Gjennomsnitt av 12 månedlige gassmålinger fra 2009 er  
202 ppm. Siste utførte måling i november 2010 viser 300 ppm. Dersom 3veis-ventiler og nåleventiler 
hadde blitt operert før eller mens Operatør1 opererte Baker-panelet, ville lekkasjested vært rett bak 
operatørens rygg. Granskingsgruppen anser at det da hadde vært større fare for H2S -forgiftning. Med en 
konsentrasjon på 200 ppm vurderer granskingsgruppen dette som potensiell alvorlighetsgrad 3 – Øvrig 
fraværsskade. Gassen består i hovedsak av metan. Metan er lite giftig, men kan være helsefarlig i høy 
konsentrasjon. Oksygenmangel er vurdert som større fare enn lett narkotisk effekt fra metan, Ref /35/. 
 

 
Figur 6-11 Lekkasjepunkt til venstre, og Baker-panel til høyre 
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6.2.2 Oljeutslipp 

Som nevnt i avsnitt 6.1.2 kom oljen som ble sluppet ut i forbindelse med hendelsen fra det åpne 
dreneringssystemet på plattformen som ble overfylt av brannvann, og dermed fikk overløp til sjø. 
Overløpet er lagt i bunnen av tanken, slik at olje som er lettere enn vann ikke skal dreneres ut først. 
Granskingsgruppen mener at mengden olje som ble sluppet ut var under 100 liter, og mener at det ikke 
var potensial for større utslipp. Potensiell alvorlighetsgrad settes derfor lik faktisk alvorlighetsgrad 5 – 
Oljeutslipp sokkel mindre enn 100 liter. 

6.2.3 Kjemikalieutslipp Hav 

Det ble brukt 48 m3 Arctic Foam 203 (AFFF). Total kapasitet AFFF på Gullfaks B er 120 m3, og før 
hendelsen var det 108,5 m3 tilgjengelig. AFFF er vurdert som Grønt kjemikalie når det brukes ved 
bekjempelse av en reell hendelse. I henhold til klassifiseringsmatrisen kan det derfor ikke få høyere 
alvorlighetsgrad enn 5. Det var en bevisst handling å slå av brannskummet. 

6.2.4 Olje-/ gasslekkasje 

Som vist i avsnitt 6.1.4 var virkelig gasslekkasjerate (1,1 kg/s) lavere enn teoretisk lekkasjerate 
gjennom åpen drenering (3,7 kg/s). Granskingsgruppen mener dette viser at lekkasjen ble begrenset av 
lekkasjeraten i manuell hovedventil og/eller interne restriksjoner i ventilene rett oppstrøms den åpne 
dreneringen. Dette er også konklusjonen fra analyse ved Statoils forskningssenter i Porsgrunn, se App 
E. Dersom lekkasjen i manuell hovedventil hadde vært større, ville også lekkasjeraten til friluft blitt 
høyere. I tillegg ble lekkasjeraten begrenset av hvor mye gass som hadde lekket forbi brønnsikrings-
ventilen. Trykket ved tidspunktet for utslipp hadde bygget seg opp til 86 Bar etter at 
brønnsikringsventilen ble stengt ca kl 03:00 3/12-10. Innstengningstrykket for B-32 var 216 Bar (målt 
29/12-10 kl. 09:28). Innsatt i formelen for lekkasjerate fra avsnitt 6.1.4 gir dette en maksimal 
lekkasjerate på 9,1 kg/s. Dette er det største mulige åpningstrykket for en lekkasje fra B-32, og ligger 
fremdeles innenfor grensen for alvorlighetsgrad 2, Gasslekkasje mellom 1 og 10 kg/s.  
 
Det er også et tilleggskrav på maksimalt 100 kg kortvarig utslipp for alvorlighetsgrad 2. EPN definerer 
”kortvarig utslipp” som utslipp i en periode opp til 30 sekunder (Ref /5/). Granskingsgruppen mener at 
det under ubetydelig endrede omstendigheter kunne bli tilstrekkelig lekkasjerate til alvorlighetsgrad 1 – 
Kortvarig utslipp over 100 kg, dersom det var høyere lekkasjerate over brønnsikringsventilen, høyere 
lekkasjerate over manuell hovedventil og/eller lengre periode med stengt brønnsikringsventil før 
lekkasjetest.  
 
Granskingsgruppen har også vurdert om det hadde vært mulig å åpne BSV utilsiktet. Konklusjonen er at 
den hydrauliske låsingen av BSV i åpen stilling ikke er sterk nok til å tvinge opp BSV når den er stengt, 
før det er trykkutlignet over ventilen. Granskingsgruppen anser derfor ikke dette som mulig under 
ubetydelig endrede omstendigheter. 

6.2.5 Brann/eksplosjon 

Gasslekkasjen oppsto i modul M14N mesanin, og det ble også målt gass i tilstøtende modul M14S 
mesanin og M14N og M14S hoveddekk. Alle disse modulene er klassifisert som sone 2 (med naturlig 
ventilasjon), Ref /13/. Dette vil si områder hvor det kan forekomme eksplosiv atmosfære under normale 
driftsforhold, men da bare unntaksvis og kortvarig. Elektrisk utstyr som kan fungere som tennkilder skal 
derfor være innkapslet i henhold til NORSOK E-001, Ref /21/, og skal gjennomgå årlig kontroll. Siste 
kontroll på M14N og M14S er registrert under arbeidsordre 21511202 og 21553687. Inspeksjonen ga 
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ingen funn på Ex-utstyr i M14S, men en av 10 Ex-kapslinger i M14N som ble undersøkt hadde riper i 
flammespalten som gjorde at lokket ble skiftet.  
 
Det var ikke registrert arbeidstillatelser for varmt arbeid i modul M14 den dagen lekkasjen oppsto. Det 
er registrert to arbeidstillatelser for varmt arbeid klasse B: nålepikking og sliping av bjelker og struktur i 
sekkelager på D23, og kabeltrekk gjennom Brattberger (flammesikker gjennomføring) i modul M11. 
Fra risikoanalysen for Gullfaks B (Ref /20/, Appendiks A, avsnitt 4.23) er det ført opp som antagelse at 
to elektriske motorer går kontinuerlig, og en dieselpumpe går 0,5 time pr. dag. Dieselpumpen det 
refereres til antar granskingsgruppen er pumpen som hadde problemer med reguleringen, og som var 
årsaken til at det ble brukt injeksjonsvann til lekkasjetest. Denne var altså ikke i drift.  
 
Automatisk utkobling av tennkilder er avhengig av at gassdeteksjon fungerer som planlagt. Oversikt 
hentet fra Målstyring i Statoil (MIS) for Gullfaks B, viser at det de siste 12 måneder er gjennomført 
totalt 805 tester av 281 gassdetektorer på plattformen. Det er ikke registrert noen sikkerhetskritiske feil 
ved disse testene. 
 
Under hendelsen var det totalt fire gassdetektorer som målte gasskonsentrasjoner over 80 % LEL. Av 
disse var det to detektorer som målte konsentrasjoner over 100 % LEL. Detektor NM-19 lå over 100 % 
fra 14:01:34 til 14:07:07, altså 5 minutter og 33 sekunder, mens detektor NM-20 lå over fra 14:01:46 til 
14:06:25, altså 4 minutter og 39 sekunder. Tennkilder ble automatisk utkoblet kl 14:00:55, det vil si før 
detektert gasskonsentrasjon var over nedre eksplosjonsgrense. 
 
Passiv brannbeskyttelse i modul M14 er en H0 vegg mot modul M13. Bokstavkoden ”H” betyr at 
veggen skal motstå maksimum temperatur fra en hydrokarbonbrann, 1150 °C, i minst to timer, mens 
tallkoden ”0” betyr at det ikke er krav til isolering. Dette vil si at kald side av brannveggen tillates å få 
høyere temperatur enn 180 °C.   
Mellom modul M14 og tilstøtende M13 er det en eksplosjonsvegg som ifølge risikoanalysen for 
Gullfaks B er designet for å motstå et overtrykk på 0,3 Bar (Ref /20/, avsnitt 6.3). Dette er et lavere 
designtrykk enn anbefaling på 0,7 Bar i veiledning til §30 ”Brannskiller” i ”Innretningsforskriften”, Ref 
/24/. I risikoanalysens avsnitt om eskalering som følge av eksplosjon (Ref /20/, avsnitt 5.3.1). skrives 
det at ”reelle dynamiske tålegrenser for veggene på Gullfaks B” vil mest sannsynlig vise høyere styrke, 
og at ”en dynamisk strukturrespons analyse av de aktuelle barrierer vil kunne verifisere dette”. 
Granskingsgruppen kjenner ikke til om en slik analyse har blitt gjennomført, men er kjent med at det 
pågår arbeid med å oppdatere selve risikoanalysen. 
 
Granskingsgruppen har fått Statoils forskningssenter i Porsgrunn til å gjøre simuleringer av lekkasjerate 
og vurdering av konsekvenser dersom det hadde blitt antennelse av gasskyen. Resultat av analysen er 
vist i App E. Analysen konkluderer med at ”volumet på gasskyen har vært stor nok til å gi betydelige 
skader ved antennelse dersom antennelse hadde funnet sted etter at skyen hadde vært etablert”. I 
analysen er det beregnet eksplosjonstrykk for en lekkasjerate på 1,1 kg/s med sen antennelse, det vil si 
at et større volum blir fylt med brennbar gass som så antennes. Figur 12 i App E viser at en sirkel med 
radius på omkring 2,5 meter vil ha et overtrykk på 0,2 Bar. Dette ligger godt innenfor avstand fra 
lekkasjested til veggen mot modul M13 som er ca 8 meter. Sannsynligheten for at en eksplosjon skulle 
gi eskalering til neste modul, M13, regnes derfor som lav. 
I risikoanalysen for Gullfaks B, Ref /20/ (Appendix C ”Prosessulykker”, Tabell C-24), er det beregnet 
tennsannsynlighet for ulike lekkasjehendelser i modul M13 og M14. Det skilles mellom fire ulike 
forløp, avhengig av om nødavstengning (NAS) og trykkavlasting er vellykket. Verdiene er total 
sannsynlighet, både tidlig antennelse (innen 60 sekunder etter lekkasje) og sen antennelse. Tallene er 
hentet både fra separator gassdel i modul M13 (gassbrann) og manifoldområde M14 (væskebrann). 
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Tabell 6-1  Beregning av intern tennsannsynlighet, det vil si fra kilder innenfor modulen 
Lekkasje kategori M13  

separator gassdel 
M14 

Manifolder 
0,1 – 1 kg/s 0,19 – 0,28 % 0,02 % 
1 – 10 kg/s 1,21 – 1,76 % 0,14 – 0,18 % 
> 10 kg/s 3,32 – 3,48 % 1,52 – 2,58 % 

 
Lekkasjeraten for hendelsen på Gullfaks B ligger i nedre del av linjen markert med gult. 
 
Basert på gassmålinger, alarm- og hendelsesliste samt dokumentert teknisk tilstand på deteksjons- og 
bekjempelsessystemet på Gullfaks B, mener granskingsgruppen det skal mer enn ubetydelig endrede 
omstendigheter til for at gasslekkasjen skulle antennes, og klassifiserer derfor mulig konsekvens i 
forhold til brann og eksplosjon som lav. 

6.2.6 Svekking/bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer 

Granskingsgruppen mener at den eneste testede barrieren mot brønn B-32 var brønnsikringsventilen. 
Denne var i henhold til isoleringsplan testet dagen før hendelsen, med en lekkasjerate på 3,6 Bar/time. 
Granskingsgruppen ser det derfor ikke som sannsynlig at det skulle oppstå en ytterligere svekkelse eller 
bortfall av sikkerhets-funksjoner og barrierer enn åpning av de to barriereventilene HMV og HVV og 
utkobling av muligheten for å stenge disse ventilene. Potensiell alvorlighetsgrad settes derfor lik faktisk 
- alvorlighetsgrad 2. Se også vurdering om åpning av BSV i siste del av avsnitt 6.2.4. 

6.2.7 Omdømme 

Granskingsgruppen mener at dersom gasslekkasjen hadde antent, ville det fått større konsekvenser, se 
avsnitt 6.2.5. Dersom brønnsikringsventilen hadde sviktet, kunne hendelsen også fått mer negativ 
oppmerksomhet, se forrige avsnitt. Som drøftet i disse to avsnittene mener granskingsgruppen det skulle 
mer enn ubetydelig endrede omstendigheter til for at dette skulle skje, og har derfor satt potensiell 
alvorlighetsgrad lik faktisk – alvorlighetsgrad 3. 

6.2.8 Produksjonstap 

Granskingsgruppen mener at så lenge gassen ikke ble antent, og brønnsikringsventilen holdt tett mot 
brønn B-32, skulle det mer enn ubetydelig endrede omstendigheter til for at produksjonen ble nedstengt 
utover tiden til normalisering. Potensiell alvorlighetsgrad settes derfor lik faktisk – alvorlighetsgrad 5. 

6.2.9 Materiell skade og andre økonomiske tap 

Granskingsgruppen mener igjen at så lenge gassen ikke ble antent, og brønnsikringsventilen holdt tett 
mot brønn B-32, skulle det mer enn ubetydelig endrede omstendigheter til for at materiell skade eller 
andre økonomiske tap ble særlig større enn faktisk. Potensiell alvorlighetsgrad settes derfor lik faktisk – 
alvorlighetsgrad 4. 
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6.3 Klassifisering av hendelsen 

I henhold til klassifiseringsmatrisen vist i Figur 6-1, har granskingsgruppen vurdert hendelsen i alle 
relevante skadekategorier. Totalt vurderes hendelsen som en faktisk HMS-hendelse med faktisk 
alvorlighetsgrad 2 basert på kjemikalieutslipp til sjø, gasslekkasje og svekking/bortfall av 
sikkerhetsfunksjoner og barrierer. Under ubetydelig endrede omstendigheter vurderes hendelsen til 
alvorlighetsgrad 1. Granskingsgruppen mener at lekkasjen kunne blitt over 100 kg i løpet av 30 
sekunder dersom lekkasjeraten over brønnsikringsventilen var høyere, dersom lekkasjeraten i manuell 
hovedventil var større og/eller dersom brønnen hadde vært nedstengt lenger enn halvannet døgn før 
lekkasjetesten startet. 
 
 
Tabell 6-2 Klassifisering av hendelsen 

Skadekategori Faktisk alvorlighetsgrad Mulig alvorlighetsgrad under 
ubetydelig endrede 
omstendigheter (50/50 scenario) 

Personskade Alvorlighetsgrad 4 Alvorlighetsgrad 3 
Oljeutslipp Alvorlighetsgrad 5 Alvorlighetsgrad 5 
Kjemikalieutslipp – Hav Alvorlighetsgrad 5 Alvorlighetsgrad 5 
Olje-/ gasslekkasje Alvorlighetsgrad 2 Alvorlighetsgrad 1 
Brann/ eksplosjon Ingen Lav, se likevel avsnitt 6.2.5 
Svekking/ bortfall av sikkerhets-
funksjoner og barrierer 

Alvorlighetsgrad 2 Alvorlighetsgrad 2 

Omdømme Alvorlighetsgrad 3 Alvorlighetsgrad 3 
Produksjonstap Alvorlighetsgrad 5 Alvorlighetsgrad 5 
Materiell skade og andre 
økonomiske tap 

Alvorlighetsgrad 4 Alvorlighetsgrad 4 
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7 Årsaker 

7.1 Analyse av menneskelige faktorer (HFAT) 

Gasslekkasjen på Gullfaks B involverer flere bakenforliggende forhold relatert til Menneskelige 
Faktorer. Enkelte av forholdene er barrierer, i henhold til MTO-terminologien. Forholdene ble analysert 
ved å bruke HFAT (Human Factors Analysis Tools) metoden for å analysere handlingene til Operatør1 
som førte til den utilsiktede gasslekkasjen. 
 
HFAT består av en rekke regneark som leder analysegruppen til enten en ABC-analyse (Antecedents, 
Behaviour, Consequences eller Forutsetninger, Oppførsel, Konsekvenser) eller en feilanalyse 
(hukommelses-, persepsjons-, beslutnings- eller handlings-feil), basert på om handlingen var tilsiktet 
eller utilsiktet. 
 
Menneskelige faktorer betyr miljømessige og organisatoriske jobbfaktorer og menneskelige og 
individuelle kjennetegn som påvirker adferden på arbeidsplassen på en måte som kan påvirke 
sikkerheten, Ref /6/, /7/ og beskrivelse av metoden i App I. I de fleste uønskede hendelser er 
menneskelige feilhandlinger til stede i mer eller mindre grad. Disse feilhandlingene skyldes sjeldent 
enkeltpersoners forsømmelser, men mennesker blir i mer eller mindre grad påvirket av ytre faktorer som 
eksempelvis utforming av utstyr, fysisk arbeidsmiljø, samhandling med andre og opplæring. 
 
På bakgrunn av innsamlet informasjon ble det vurdert som mest hensiktsmessig å ha en analytisk 
tilnærming med utgangspunkt i at faktorer og valg som ble gjort var tilsiktede handlinger i forbindelse 
med lekkasjetesting av strupeventilen, mens resultatet av handlingene ikke var ønsket – det vil si det 
oppsto en gasslekkasje i stedet for at strupeventilen ble lekkasjetestet. 
 
En HFAT analyse medfører nødvendigvis et større fokus på individenes handlinger. Å anonymisere de 
enkeltes valg og handlinger blir dermed mer utfordrende. Av hensyn til personvernet er funnene fra 
HFAT analysen presentert i tabellform under de enkelte årsakene. Læringseffekten vurderes av 
granskingsgruppen å være like effektiv ved bruk av denne presentasjonsformen. 

7.2 Utløsende årsaker 

En utløsende årsak er definert som en uheldig/farlig handling eller forhold som utløste en eller flere 
enkelthendelser. Se også MTO hendelsesforløpet, App A. 

7.2.1 Åpen drenering var ikke stengt før lekkasjetest  

Hverken ventil 13-589PT eller 13-590PT nedstrøms strupeventilen var stengt før lekkasjetesten startet. I 
tillegg var dreneringsplugg ikke satt på plass. 
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Figur 7-1 Åpen drenering 
 
Forutsetninger Beskrivelse 
Utilstrekkelig 
planlegging 

• Operatør1 hadde en ca 5 minutters gjennomgang med Fagansvarlig uten at 
Operatør2 var til stede. Møtet foregikk i kontrollrommet og de ble forstyrret 
av telefoner og henvendelser fra andre kollegaer. 

• Operatør1 og Operatør2 gjennomførte ikke noe form for gjennomgang av 
arbeidsplanen før de begynte med grovlekkasjetestingen. 

Utilstrekkelig 
informasjon 

• Planleggingsmøtet mellom fagansvarlig og Operatør1 ble ved en rekke 
ganger forstyrret. 

• Det var utilstrekkelig relevant informasjon som ble formidlet mellom 
Operatør1 og Operatør2 både før og under jobbutførelsen. 

Utilstrekkelig 
kunnskap 

• Operatør1 hadde begrenset kunnskap om operasjonsutførelsen. 
• Operatør1 hadde utført tilsvarende arbeid tidligere, men da i en annen rolle 

– som lærling eller som ”andre mann”. 
• Operatør2 hadde utilstrekkelig innsikt i brønnområdet på Gullfaks B. 

Forventninger • Operatør1 og Operatør2 og sannsynligvis Fagansvarlig hadde ikke avklart 
og verifisert rollefordelingen mellom Operatør1 og Operatør2 

 
Disse HFAT faktorene gjelder også for årsakene beskrevet i 7.2.3 og 7.2.4. 

7.2.2 Lekkasje i manuell hovedventil  

Det var lekkasje gjennom manuell hovedventil, 13-570PT, oppstrøms hydraulisk hovedventil (HMV – 
13-ESV-033). Lekkasjen gjorde at normal stengemetode for ventilen – stenges ved 72 tørn, og så dreie 
¼ tilbake, ikke ville gjøre ventilen tett. Denne feilen var ikke kjent før hendelsen, men ble dagen etter 
hendelsen meldt inn av Operatør2 – KV 21930987 / Notifikasjon 42319710.  
 
Siste test av ventilen i henhold til plan for forebyggende vedlikehold, ble utført 20/6-2010. Årlige tester 
siden 2007 ligger registrert i vedlikeholdsdatabasen og gjennomgang viser at alle testene er innenfor 
oppgitte krav. Ifølge vedlikeholdsmanual fra ventilprodusenten, Ref /27/, er tettingsmiddel (sealing 
compound) nødvendig for at ventilen skal tette. I manualen står det at det skal etterfylles ”jevnlig”, 
anbefalt hver 40/50ende operasjon. I en mail fra leverandørens representant datert 21/1-2011 (Ref /29/) 
er det oppgitt smøreintervall hver 3. måned, uten at dette er spesifikt nevnt i vedlikeholdsmanualen. 
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Nye lekkasjetester gjort på 32 brønner på Gullfaks B i perioden 10/12-2010 til 26/1-2011 har vist 
lekkasje på tre ventiler når test ble gjort uten etterfylling av tettingsmiddel før test, Ref /32/. Samtlige 
tre lekkasjer ble utbedret ved etterfylling av tettingsmiddel. 
 
Det er ikke kjent om den manuelle hovedventilen ble operert i perioden mellom siste test 20/6-2010 og 
til Brønn B-32 ble overlevert fra Boring&Brønn til Gullfaks B Drift&Vedlikehold 19/9-2010. 

7.2.3 Testede barrierer mot brønn, vingventil og hydraulisk hovedventil, ble åpnet i forbindelse 
med lekkasjetesting  

Det ble valgt tilkoblingspunkt for lekkasjetest som gjorde at hydraulisk vingventil (HVV – 13-ESV-
053) måtte åpnes for å slippe vanntrykk inn på rørlinjen ved strupeventilen. I tillegg ble hydraulisk 
hovedventil (HMV) utilsiktet åpnet for å gi åpningssignal til HVV. På denne måten ble to av 
brønnhodeventilene mot brønn B-32 koblet ut. For HFAT-analyse, se avsnitt 7.2.1. 

7.2.4 Koblet ut mulighet for å stenge brønnhodeventiler  

Etter at lekkasjen oppsto prøvde operatørene å stenge for lekkasjen. I stedet ble nåleventiler og 
muligens 3veis-ventiler for hydraulisk hovedventil (HMV) og vingventil (HVV) operert slik at trykket 
som holdt HMV og HVV åpne, ikke kunne trykkavlastes mot plattformens hydrauliske anlegg. Det var 
derfor ikke mulig å stenge ventilene fra kontrollrom. Ventilene kunne heller ikke stenges da det 
automatiske nedstengingssystemet ble aktivert av gassalarm. 
 
Som vist på figuren nedenfor er det ingen merking av ventilene utover skilt som viser 
”HOVEDVENTIL” eller ”VINGVENTIL”. Det er ingen indikasjon på at de kan koble ut 
sikkerhetsfunksjonen ved nødavstengning. Den blå nåleventilen er ikke merket på P&ID, Ref /11/, og 
mangler Tag-nr (utstyrsidentifikasjon). Granskingsgruppen har funnet tilsvarende P&ID for brønner på 
Gullfaks A (Ref /12/), og der er nåleventil inntegnet merket med ”Car Seal Open”. 
 
3veis-ventilen er merket på P&ID (Ref /11/) som ”Locked Open”, det vil si at den normalt ikke skal stå 
i stilling ”wireline”, men i stilling som muliggjør fjernstyring og eventuell nødavstengning.  
 

 

Nåleventil for blokkering av hydraulisk tilførsel/retur 

Rør til hovedventil 

Figur 7-2 Bilde av 3veis-ventil og nåleventil for styring av hydraulisk hovedventil 
 
I forbindelse med klargjøring til vedlikehold på strupeventilen, ble begge de hydrauliske 
brønnhodeventilene, HMV og HVV stengt. Videre ble vingemutter på 3veis-ventil fjernet og 3veis-
ventilene satt i stilling ”wireline”. Nåleventilene ble stengt, slik at ventilene ikke lot seg åpne, se Figur 

Indikert med streker på spindel mellom wireline utløp og 
rør til hovedventil 

Hendel i stilling ”wireline”  

Tilkobling for hydraulikk fra ”wireline” 
NB!  Blind-cap på utløp fjernet etter hendelsen 
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7-3. Grønn borrelås som indikerer åpen ventil, ble løsnet og/eller tatt av. I tillegg ble hydraulikk tilførsel 
til Baker-panel stengt i Baker-skap. 
 

 
Figur 7-3 Ventilposisjoner etter klargjøring til vedlikehold på strupeventil 
 
Som vist i Figur 7-4 åpner HMV ved å presse sammen den mekaniske fjæren i aktuatoren ved hjelp av 
hydraulisk trykk. Virkemåte for HVV er den samme, men er ikke vist i figuren. Dette trykket kan enten 
komme fra plattformens hydrauliske anlegg når 3veis-ventilen står i stilling ”normal”, eller fra et lokalt 
anlegg tilkoblet 3veis-ventilen i stilling ”wireline”. Dersom 3veis-ventilen står i stilling ”normal”, kan 
HMV opereres lokalt fra Baker-panelet, fra kontrollrommet eller fra plattformens automatiske 
nedstengingssystem. Er nåleventilen stengt, er det ikke mulig å operere HMV med 3veis-ventilen i 
stilling ”normal”. Hvis wireline-tilkoblingen ikke er plugget, kan HMV stenges ved å sette 3veis-
ventilen i stilling ”wireline”, slik at hydraulisk trykk dreneres ut til friluft. 
 
Etter at Operatør1 betjente Baker-panelet og ga åpningssignal til HMV og HVV, må begge 3veis-
ventilene ha blitt satt i stilling ”normal” og nåleventilene i åpen stilling. Dette er eneste forklaring på at 
både HMV og HVV åpnet. Etter at lekkasjen oppsto, må nåleventiler og/eller 3veis-ventiler for både 
HMV og HVV ha blitt operert som vist i Figur 7-5. 
 
For HFAT-analyse, se avsnitt 7.2.1. 
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Figur 7-4 Virkemåte for hydraulisk operert hovedventil, manuell 3veis-ventil og nåleventil 
 

 

Stengte nåleventil 
3veis-ventil fortsatt i stilling ”normal” 
Utløp fra ”wireline” trenger ikke å ha 
vært plugget, men var det ifølge 
deltager i innsatslaget 

 

Nåleventil fortsatt åpen 
Satte 3veis-ventil i stilling ”wireline” 
Utløp fra ”wireline” må ha vært 
plugget 

 

Stengte nåleventil 
Satte 3veis-ventil i stilling ”wireline” 
Utløp fra ”wireline” må ha vært 
plugget 

Figur 7-5 Tre mulige stillinger på 3veis-ventil og nåleventil som gjør at hydraulisk ventil ikke kan 
stenges 



Klassifisering: Open 
Status: Endelig rapport 
Dato: 1.2.2011 

Gransking av:  Gasslekkasje Gullfaks B 

 
 

Endelig granskingsrapport  Side 47 av 94 

7.3 Bakenforliggende årsaker 

En bakenforliggende årsak er definert som et forhold som førte til at en eller flere utløsende årsaker 
oppsto. Se også MTO hendelsesforløpet, App A. 

7.3.1 Feil vedlikehold på manuell hovedventil (MMV)  
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsak 7.2.2) 

Opplysninger fra leverandørs representant av manuell hovedventil tyder på at gjeldende 12-måneders 
forebyggende vedlikeholdsprogram bør endres. Leverandørs representant opplyser at det skal etterfylles 
tettingsmiddel (sealing compound) hver 3. måned, Ref /29/.  

7.3.2 Fremgangsmåte for lekkasjetest ble ikke tilstrekkelig gjennomgått i forkant 
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsak 7.2.1 og 7.2.3) 

Da Operatør1 skulle tilbakestille anlegget rundt strupeventilen etter utført vedlikehold, kunne ikke 
dieselpumpen brukes ved lekkasjetesting på grunn av en innmeldt feil på reguleringen. Operatør1 fikk 
beskjed av Fagansvarlig Drift på både nattskift og dagskift at alternativ metode var å bruke 
injeksjonsvann fra brønn B-22, men tilkoblingspunkt for dette injeksjonsvannet ble ikke diskutert. Det 
ble heller ikke avmerket på P&ID som var laget i forbindelse med ventil og blindingslisten. 
 
EPN innførte i 2010 A-standard handlingsmønster. Dette er et handlingsmønster med totalt 12 
handlinger for seks hovedpunkter for planlegging, utførelse og forbedring av en arbeidsoppgave. A-
standard ble ikke benyttet i forbindelse med tilbakestilling etter utført vedlikehold. Granskingsgruppen 
har funnet presentasjoner om A-standard som ble oppdatert for Gullfaks B i mars 2010. Gjennom 
samtaler med driftsoperatører kom det frem at A-standard var lite kjent og brukt i driftsmiljøet på 
Gullfaks B. Kjennskapet var noe bedre på ledernivå. Sikkerhetsleder holdt på med en gjennomgang for 
boremannskapet, og plattformsjef fortalte at det for 2011 var planlagt å gjennomføre minst tre 
gjennomganger av A-standard for hver offshoreperiode. 
 
Operatør1 hadde ønsket å ha med Fagansvarlig Drift ut på jobben, men dette ble avslått. 
 
Forutsetninger Beskrivelse 
Utilstrekkelig 
planlegging 

• Operatør1 hadde en ca 5 minutters gjennomgang med Fagansvarlig uten at 
Operatør2 var til stede. Møtet foregikk i kontrollrommet og de ble 
forstyrret av telefoner og henvendelser fra andre kollegaer. 

Utilstrekkelig 
informasjon 

• Planleggingsmøtet mellom fagansvarlig og Operatør1 ble ved en rekke 
ganger forstyrret. 

7.3.3 Startet lekkasjetest med høyt trykk og åpen drenering  
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsaker 7.2.1 og 7.2.37.2.1) 

Det er ikke god praksis å starte lekkasjetesting med høyt trykk eller med åpen drenering. Målt 
vanntrykk i krysset var 40 Bar, se Figur 5-4. Som vist i Figur 7-1 var dreneringsplugg ikke montert, og 
de to ventilene før dreneringsplugg var ikke stengt. Normal grovlekkasjetest utføres i følge Fagansvarlig 
Drift med sjøvann og lavt trykk (10 Bar). 
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Forutsetninger Beskrivelse 
Utilstrekkelig 
planlegging 

• Operatør1 hadde en ca 5 minutters gjennomgang med Fagansvarlig uten at 
Operatør2 var til stede. Møtet foregikk i kontrollrommet og de ble forstyrret 
av telefoner og henvendelser fra andre kollegaer.  

Utilstrekkelig 
informasjon 

• Planleggingsmøtet mellom fagansvarlig og Operatør1 ble ved en rekke 
ganger forstyrret. 

• Det var utilstrekkelig informasjon formidlet mellom Operatør1 og 
Operatør2 

Utilstrekkelig 
kunnskap 

• Operatør1 hadde begrenset kunnskap om operasjonsutførelsen. Operatør1 
hadde utført tilsvarende arbeid tidligere men da i en annen rolle – som 
lærling eller som ”andre mann”. 

Forventninger • Operatør1 og Operatør2 og sannsynligvis Fagansvarlig hadde ikke avklart 
og verifisert rollefordelingen mellom Operatør1 og Operatør2 

7.3.4 Valgte uheldig tilkoblingspunkt for injeksjonsvann for lekkasjetest som medførte at stengte 
isoleringsventiler ble operert  
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsak 7.2.3) 

Valget av tilkoblingspunkt i krysset på brønnhodet, se Figur 7-6, gjorde at i hvert fall hydraulisk 
vingventil (HVV) måtte åpnes. På grunn av utilsiktet operering, ble også hydraulisk hovedventil (HMV) 
åpnet. Det var flere alternative tilkoblingspunkter nedstrøms av vingventilen, slik at ingen av 
brønnhodeventilene måtte åpnes for å gjennomføre lekkasjetesten av strupeventilen. 
 
For HFAT-analyse, se tabellen i avsnitt 7.3.3 ovenfor. 
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Strupeventil

 
Figur 7-6 Brønnhodeventiler og mulige tilkoblingspunkter for lekkasjetesting 
 

7.3.5 Startet arbeid på strupeventilene selv om det var feil på dieselpumpe som normalt ble brukt 
til lekkasjetesting  
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsak 7.2.3Error! Reference source not found.) 

Ifølge operasjonsplanen for Gullfaks B var det planlagt totalt seks inspeksjoner av strupeventiler. 
Normalt ville dieselpumpe med fast tilkobling til rørsystemet brukes til høytrykks lekkasjetest og 
opptrykking av brønnen i etterkant av inspeksjonen. Vedlikeholdsjobb på dieselpumpen ble meldt inn 
etter at detaljplanlegging av arbeid på B-32 ble startet, men ifølge intervjuer med prosessoperatører var 
denne feilen kjent en tid før, og meldt inn som en FFO-assistanse (en programmeringsjobb). 
Granskingsgruppen mener det hadde vært en fordel om dieselpumpen hadde blitt reparert før 
inspeksjonsarbeid på strupeventilene startet, selv om bruk av dieselpumpe til lekkasjetesting ikke var 
pumpens primære hensikt. 
 
For HFAT-analyse, se tabellen i avsnitt 7.3.3. 

HMV 
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7.3.6 Var ikke tilstrekkelig kjent med prosedyre for lekkasjetesting 
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsak 7.2.1 og 7.2.3) 

Operatør1 mener å ha deltatt på lekkasjetest og tilbakestilling flere ganger tidligere med forskjellige 
personer. Operatør1 forklarte også at det var flere ulike metoder som ble brukt. Metoden som ble brukt 
ved denne hendelsen ble ikke gjennomgått i detalj i forkant, og granskingsgruppen mener at det ikke var 
omforent mellom Operatør1 og Fagansvarlig Drift hvordan arbeidet skulle gjennomføres. 
 
Forutsetninger Beskrivelse 
Utilstrekkelig 
planlegging 

• Operatør1 hadde en ca 5 minutters gjennomgang med Fagansvarlig uten 
at Operatør2 var til stede. Møtet foregikk i kontrollrommet og de ble 
forstyrret av telefoner og henvendelser fra andre kollegaer.  

Utilstrekkelig 
informasjon 

• Planleggingsmøtet mellom fagansvarlig og Operatør1 ble ved en rekke 
ganger forstyrret. 

• Det var utilstrekkelig informasjon formidlet mellom Operatør1 og 
kontrollrommet da arbeidet var undervei, også mellom Operatør1 og 
Operatør 2. 

Utilstrekkelig 
kunnskap 

• Operatør1 hadde begrenset kunnskap om operasjonsutførelsen. 
Operatør1 hadde utført tilsvarende arbeid tidligere men da i en annen 
rolle – som lærling og som ”andre mann”. 

• Operatør2 hadde utilstrekkelig kunnskap om brønnområdet på Gullfaks 
B. 

Forventninger • Operatør1 og Operatør2 hadde ikke avklart og verifisert rollefordelingen 
(arbeidsfordeling) mellom seg.  

7.3.7 Tidligere skriftlig instruks for hvordan lekkasjetest skulle gjennomføres var ikke erstattet 
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsaker 7.2.1 og 7.2.3) 

Granskingsgruppen ble fortalt at før dokumentstyringssystemet DocMap ble innført, fantes det skriftlige 
sjekklister for bruk ved lekkasjetest i et system som ble kalt ”Rutiner Ombord” (ROB). Disse rutinene 
ble ikke lagt over i DocMap eller i det nye arbeidsprosessbaserte styringsverktøyet APOS, selv om en 
del tekster er lagt inn i vedlikeholdsstyringsdatabasen SAP. 

7.3.8 Prosessoperatør hadde ikke tilstrekkelig kunnskap for lekkasjetest 
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsaker 7.2.1 og 7.2.3) 

Drifts- og vedlikeholdslederne på Gullfaks B har et regneark for kartlegging av kompetanse for alle sine 
medarbeidere. Dette systemet brukes også for dag-til-dag planlegging av personellsammensetting. Dette 
for å sikre tilstrekkelig antall og kompetanse, Ref /30/. Hver ansatt rangeres på en skala fra 1 til 3, der 1 
betyr at man trenger mer opplæring, 2 betyr at man kan arbeide selvstendig, og 3 betyr at man kan gi 
opplæring til andre. Grunnlaget for vurderingen er en egenvurdering, se skjema i App H. 
Granskingsgruppen har fått opplyst at Fagansvarlig Drift ikke er involvert i endelig vurdering. 
Operatør1 var rangert som nivå 2 for arbeid på brønner, men hadde ikke gjort denne typen arbeid alene 
tidligere. Operatør1 deltok ikke på workshop i ”Arbeid på trykksatte system” der minst 28 
prosessoperatører og ledere deltok i perioden november 2009 til april 2010, i følge en oversikt fra 
Treningssenteret, Ref /34/. 
 
Forutsetninger Beskrivelse 
Utilstrekkelig • Det var utilstrekkelig informasjonsutveksling og avklaring mellom 
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informasjon aktørene (Operatør1, Operatør2 og Fagansvarlig) om hvilken rolle 
Operatør1 og Operatør2 skulle ha i jobbutførelsen. Ved tidligere 
tilsvarende jobbutførelse har Operatør1 hatt en klar rolleforståelse – enten 
som lærling eller som ”andre mann”.  

• Det har fremkommet opplysninger under granskingen at ikke alle har vært 
klar over at Operatør2 har vært ute på obligatorisk 3-turers ”bli-kjent-
runder”. 

7.3.9 Fagansvarlig Drift jobbet også som kontrollromsoperatør  
(Bakenforliggende årsak til utløsende årsaker 7.2.1 og 7.2.3) 

Gullfaks B er bemannet med fem driftsoperatører på hvert skift. Disse fem skal dekke uteområder og 
kontrollrom. Ifølge dag-til-dag personell- og beredskapsoversikt, Ref /30/, er alle de åtte som er 
Fagansvarlig Drift også kontrollromsoperatører. Dette gjør det vanskelig for Fagansvarlig Drift å følge 
opp arbeid ute i anlegget. Dersom Fagansvarlig Drift skal delta på møter, må vedkommende erstattes i 
kontrollrom av en annen uteoperatør. 

7.4 Barrierer og avvik 

En barriere er definert som en teknisk, administrativ eller organisatorisk foranstaltning som kunne ha 
stanset hendelsesforløpet. 

7.4.1 Brutte barrierer 

Barrierebruddene som er nevnt nedenfor omfatter dem som har bidratt til at denne hendelsen har 
inntruffet. Dvs. at dersom ett eller flere av disse ikke hadde inntruffet, så ville heller ikke denne 
hendelsen ha skjedd. 
 

• Arbeidsoppgaven i forbindelse med lekkasjetest før tilbakestilling etter vedlikehold på trykksatt 
system ble ikke gjennomgått i tilstrekkelig detalj. Utførende operatør fikk ikke en klar 
formening om hvordan arbeidet skulle utføres, og rolleavklaring mellom de to uteoperatørene 
var uklar 

• Det ble ikke gjennomført Sikker-Jobb-Analyse eller Før-Jobb-Samtale. Dette hadde vært 
naturlig siden arbeidet med lekkasjetesting ikke var dekket av prosedyre  

• Lekkasjetest ble utført mot åpen atmosfære, ved at ventiler og plugg ved dreneringspunkt sto 
åpne 

• Organisatorisk barriere i form av rolleavklaring, kommunikasjon og kompetanse har sviktet  

7.4.2 Manglende barrierer 

• Synlig ledelse manglet i forbindelse med lekkasjetesting 
• Det er ikke krav i arbeidsprosessen for tilbakestilling at grovlekkasjetest skal skje innenfor 

området som har vært isolert. Vurdert i ettertid av hendelsen mener granskingsgruppen dette 
burde vært et krav 

• Stenging av nåleventiler og/eller 3veis-ventiler i hydraulisk styring av brønnhodeventiler (HMV 
og HVV) gjorde at disse ventiler ikke lenger kunne brukes i en nødavstengning. Dermed var det 
svikt i teknisk barriere PS 04 Nødavstengning (NAS/ESD) 
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7.4.3 Intakte barrierer 

• Operatør1 valgte å stenge manuell hovedventil som en ekstra barriere før lekkasjetesten startet. 
Selv om manuell hovedventil ikke var tett, har dette bidratt til å senke lekkasjeraten fra en 
teoretisk rate på 3,7 kg/s til faktisk rate 1,1 kg/s 

• Innretningens tekniske barrierer hindret at gasslekkasjen fikk større konsekvenser. Lekkasjen ble 
fanget opp av første detektor 37 sekunder etter trykkøkningen i krysset på brønnhodet, og nådde 
grense for lavalarm, 10 % av nedre konsentrasjonsgrense for eksplosjon (LEL), etter 40 
sekunder. Dette trigget behov for brannvann, og brannvannspumper startet automatisk. Første 
gassdetektor nådde nivå for høyalarm, 30 % LEL, 56 sekunder etter trykkøkningen. Fem 
sekunder senere ble automatisk nødavstengning utløst, og tennkilder i området ble utkoblet. 
Overrisling og brannskum ble utløst automatisk, litt over ett minutt etter at lekkasjen oppsto  

• Oversikt over utførte tester på sikkerhetskritisk utstyr viser at det i de siste 12 måneder er 
gjennomført 805 tester av gassdetektorer uten funn av sikkerhetskritiske feil. Dette gjør at 
deteksjonssystemet for gasslekkasjer er pålitelige 

• De siste fem 12 måneders elektro inspeksjoner (Ref /18/) i modul M14 er gjennomgått av 
granskingsgruppen. Inspeksjonene avdekket enkelte feil på jordfeilbrytere og lysarmatur, men 
rapporterer om generelt bra tilstand på det elektriske utstyret, inkludert Ex-sikkert utstyr 
(eksplosjonssikkert). Dette reduserer sannsynlighet for at elektrisk utstyr skal utgjøre tennkilder 
ved en eventuell gasslekkasje. I tillegg kobler nødavstengning fra strøm til alt elektrisk utstyr 
som ikke er nødvendig for beredskap 

• Kontrollromsoperatørene startet manuell trykkavlastning i den rekkefølgen som ga raskest 
trykkavlasting i berørt system 

• Beredskapspersonell ble ikke sendt inn mot lekkasjested før området var trykkavlastet og 
gassfritt 

• Operatør1 ble behandlet med oksygen av sykepleier etter å ha blitt eksponert for gass 
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7.4.4 Avvik 

Granskingsgruppen har ikke funnet avvik fra arbeidsprosessen OM05.07.01.02 ”Tilbakestille normalt 
trykksatt system/utstyr etter arbeid som krever isolering”, Ref /2/. Utførende operatør var bare kommet 
til avsluttende del av mekanisk arbeid, ”Grovlekkasjetesting” da lekkasjen oppsto. Det fremgår etter 
granskingsgruppens mening ikke klart av arbeidsprosessen om driftsoperatør har anledning til å åpne 
ventiler som etter ventil- og blindingslisten skal være stengt, i dette tilfellet ventil nr 4. 
Granskingsgruppen mener det bør være krav i arbeidsprosessen at tilkoblingspunkt for trykk til 
grovlekkasjetesting skal ligge innenfor området markert med gul linje, altså innenfor segmentet som har 
vært avsperret under vedlikeholdet. 
 

 
Figur 7-7  P&ID for brønn B-32 med inntegnet ventilstatus fra ventil- og blindingslisten 
 

7.5 Ledelse og styring 

7.5.1 Oppfølging av tiltak fra workshop ”Arbeid på trykksatte system” ble lite fulgt opp i etterkant 
(Synergikode: ”Ledelsen tar ikke i tilstrekkelig grad ansvar for HMS”) 

De fleste driftsoperatørene og lederne deres skal ha deltatt på trening i ”Arbeid på normalt trykksatte 
system” november/desember 2009. Granskingsgruppen har sett fire eksempler på tiltaksplaner som ble 
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sendt fra treningssentrene til plattformsjef, Gullfaks B. Disse tiltaksplanene er i stor grad rettet mot 
isoleringsplaner, såkalte V&B lister (ventil og blindingslister). Granskingsgruppen mener eksempler på 
V&B-lister laget etter workshopen er gjennomgående detaljerte og gode. Det har imidlertid vært lite 
oppfølging av trening på driftsoperatørenes planlegging og gjennomføring av klargjøring/tilbakestilling. 
Hovedfokus av det som er dokumentert går på planlegging når andre fagdisipliner skal jobbe på 
anlegget, ikke driftsoperatørenes eget arbeid. Som nevnt i avsnitt 7.3.8 har ikke Operatør1 deltatt på 
denne workshop’en. 

7.5.2 Mangelfull etterlevelse av handlingsmønsteret A-standard  
(Synergikode: ”Mangelfull styring innen kvalitetssikring”)  

Handlingsmønsteret A-standard, se nedenfor, skal sikre at alle jobber planlegges og gjennomføres på en 
trygg måte. Forenklet består A-standard av to hoveddeler: selve atferden og lederrollen. Atferdsdelen 
har fem hovedpunkter pluss læring & forbedring. A-standard ble presentert på Gullfaks B i mars 2010, 
Ref /33/. Imidlertid er det bare lagt inn ett dokument i Teamsite i tillegg til presentasjonspakken, der 
Logistikk-avdelingen har laget et A-standard eksempel for bruk av sperringer i forbindelse med kran- 
og løfteoperasjoner. A-standard var lite kjent av de intervjuede utførende operatørene, men bedre kjent 
hos linjeledelse. Ledere mener A-standard har vært gjennomgangstema siste halvdel av 2010, men det 
er lite spor av dette nedover i organisasjonen. Plattformsjef fortalte at det i 2011 var planlagt trening på 
A-standard minimum to ganger per tur per avdeling. 
 

 
Figur 7-8  A-standard handlingsmønster 
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8 Varsling og beredskap 
Hendelsen oppsto i følge prosesslogg den 4. desember 2010, mellom kl 13:59:45 og 13:59:54 da det ble 
målt en trykkøkning i krysset på brønnhodet til brønn B-32 fra 0,5 Bar til 86,2 Bar. 
 
Kl 14:00:34 ble lavalarm (10 % av nedre eksplosjonsgrense, LEL) utløst av gassdetektor DG-14NM-18. 
Dette utløste også gassalarm i området 14:00:35, og trigget behov for brannvann 14:00:36. Neste 
gassdetektor, DG-14NM-19, ga lavalarm 14:00:38, og brannvannspumper startet 14:00:39. Første 
høyalarm (30 % LEL) ble utløst 14:00:50 av gassdetektor DG-14NM-19. Nødavstengning nivå 2 
(NAS2) ble utløst automatisk 14:00:55. Dette koblet også ut potensielle tennkilder i området. 
Overrisling ble automatisk utløst 14:01:01. Operatør1 var da på vei mot utløserknapp for 
nødavstengning, men rakk ikke frem før vannet ble utløst. Skum ble automatisk utløst 14:01:03. Brønn 
B-32 inneholder H2S, siste måling granskingsgruppen kjenner viste innhold på 300 ppm.  
 
Ifølge tavle i beredskapssentralen var beredskapsledelsen mønstret 14:05, og Gullfaks A varslet 14:09. 
Luft Transport Tampen (LTT) som holder til på Gullfaks C, håndterer områdets SAR–helikopter 
(Search and Rescue). De lytter på PA-anlegg (høyttalersystem til formidling av beskjeder) for samtlige 
plattformer i anlegget, og var klar over gasslekkasjen før hendelsen ble varslet. De mobiliserer 
imidlertid ikke SAR-helikopter før alarmen blir bekreftet. Vaktsentralen på Forus har loggført at de ble 
varslet 14:09. 
 
Personell uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåter, og oversikt over alt personell var klar 14:19. 
 
Anlegget ble trykkavlastet manuelt fra kontrollrom, rekkefølgen ble valgt for å trykkavlaste området 
med lekkasje, M14, først. Trykk i krysset på brønnhode B-32 var under 1 Bar 14:46, og 
beredskapsloggen viser trykkløst anlegg 14:53. Innsatslaget gikk da inn mot brønnhodet på B-32 for å 
stenge brønnhodeventilene. Innsatslaget var utstyrt med gassmålere som målte hydrokarboner og H2S. 
Målerne ga ikke utslag på gass. Det er derimot ikke fremkommet at det var planlagt spesielle tiltak mot 
H2S selv om B-32 hadde et innhold rundt 300 ppm i november 2010.  
 
Fakkel var slukket under hendelsen. Det er ikke kameraovervåking fra kontrollrom, så dette ble først 
oppdaget av personell ute. Etter normalisering var det vansker med å tenne fakkelen igjen. 
 
Innsatslaget mener begge 3-veisventiler sto i stilling ”wireline”, men er ikke sikre på dette siden sikten 
var dårlig på grunn av overrisling og brannskum. Nåleventiler ble åpnet og manuell hovedventil (MMV) 
ble stengt helt igjen.  
 
Den åpne dreneringen der gassen strømmet ut ble ifølge beredskapslogg stengt 15:25. Det ble meldt olje 
på sjø, sørside av plattform 15:48. Dette skyldtes at tank for lukket drenering hadde gått i overløp på 
grunn av overrisling. 
 
Område M14 ble klarert 15:49, og livbåter ble demobilisert 15:57. Området ble avsperret og sikret etter 
normaliseringen. 
 
Det ble holdt en felles debrief om hendelsen på plattformen 20:00. 
 
Petroleumstilsynet ble skriftlig varslet om hendelsen av Statoil Marin 22:17. 
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9 Tiltak 
Tiltakene som er beskrevet i dette kapittelet er utarbeidet med den hensikt å forbygge at tilsvarende 
hendelser skjer i fremtiden, samt læring for å oppnå en generell forbedring av HMS-nivået. 

9.1 Allerede gjennomførte tiltak 

Allerede uken etter hendelsen iverksatte EPN en del umiddelbare tiltak i samarbeid med 
granskingsgruppen, i tillegg til verifikasjon av ny driftsmodell som allerede var i gang. 
 

• Verifikasjon på en rekke plattformer for å undersøke forhold knyttet til innføringen av ny 
driftsmodell. Verifikasjonen adresserer blant annet arbeidsbelastning, kompetanse og kapasitet. 
Resultatene fra dette arbeidet er fulgt opp og vil følges opp videre. 

• Gjennomføring av time-out på alle plattformene der formålet var å adressere aktiviteter med 
storulykkespotensiale 

• Konserndirektør presiserte gjennom linjen bruk av A-standard på alle jobber på brønner og 
andre hydrokarbonførende systemer 

• Konserndirektør undersøkte gjennom linjen om det er satt i verk tilstrekkelige tiltak for å 
håndtere aktivitetsnivået 

9.2 Tiltak på kort sikt 

• P&IDer må oppdateres for å inkludere nåleventiler (hydraulikk til brønnhodeventiler) 
• Nåleventil bør ha status ”Car Seal Open” eller ”Locked Open” 
• Gjennomgang med alle skift med rutiner for ventiler med ”Car Seal” og ”Locked” status 
• Oppdatere nåleventiler med Tag i felt og P&ID 
• Gjennomføre opplæring i brønnlogikk for driftsoperatører 
• Sikre at alle driftsoperatører og ledere har gjennomført trening på ”Arbeid på normalt trykksatte 

system” 
• Følge opp tiltak etter trening på ”Arbeid på normalt trykksatte system” 
• Oppdatere vedlikeholdsprogram på manuelle hovedventiler i henhold til leverandørs anbefaling 
• Følge opp og bevisstgjøre nødvendighet av åpen kommunikasjon før, under og etter en aktivitet 

(som er i henhold til A-standard) 
• Plukke ut jobber i forbindelse med Arbeidstillatelsesmøtet som det skal trenes A-standard på. 

Dette må også dokumenteres og etterspørres 
• Tydeligere rolleavklaring ved mottak av nytt personell på plattformen 

9.3 Tiltak på lengre sikt 

• Klargjøre forskjell i fadderbegrep ved inntak av lærlinger og ved mottak av erfarne 
prosessteknikere fra andre installasjoner 

• Sikre tid til god opplæring av nytt personell 
• Fristille Fagansvarlig Drift fra å sitte i kontrollrom til å være mer operativ  
• Ta en gjennomgang av krav til kompetansedekning for driftspersonell 
• Rolleavklaring mellom Drift&Vedlikehold og Plan&Vedlikehold på plattformen, både med 

hensyn til kommunikasjon og kapasitet 
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• Gjennomgå bemanning i driftsavdeling, generelt og spesielt i forbindelse med ekstra innsats for 
å ta igjen etterslep 

• Bruke resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen (GPS) aktivt i forbedringsarbeid 
• Vurdere om tidligere ”Rutiner om bord” (ROB) skal legges inn som lokale tillegg i APOS 
• Gjennomføre en verifikasjon av hvordan A-standard er implementert, både når det gjelder 

utførende og lederrollen 
• Oppdatere krav (Ref /4/) i arbeidsprosess ”Tilbakestille normalt trykksatt system/utstyr etter 

aktivitet som krever isolering” (Ref /2/) for at det skal bli tydelig hvilket segment driftsoperatør 
skal holde seg innenfor ved grovlekkasjetest 

• Vurdere kameraovervåking av fakkel fra kontrollrom 
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10 Forkortelser og begreper 
AFFF Brannskum (Aqueous Film Forming Foams) 
APOS Arbeidsprosessorientert styringssystem 
Baker-panel Panel i brønnområde der operatører kan betjene brønnventiler 
BSV Brønnsikringsventil 
CFD Databasert metode for strømningsberegning (Computational Fluid Dِynamics) 
D&V Drift og vedlikehold 
Deluge Overrisling med brannvann for å hindre antennelse og dempe eventuelt 

eksplosjonstrykk 
EPN Utvikling og Produksjon Norge, enhet i Statoil  

(Exploration and Production, Norway) 
FA Fagansvarlig 
FLACS Regneprogram av CFD-type (Flame Acceleration Code) 
GL Veiledende dokument i Statoils styringssystem (GuideLine) 
GPS Arbeidsmiljøundersøkelse (Global People Survey) 
HFAT Verktøy for undersøkelse av Human Factors (Human Factor Analysis Tool) 
HMV Hydraulisk hovedventil (Master) 
HOCNF Miljøtest av kjemikalier (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) 
HVV Hydraulisk vingventil  
LEL Nedre konsentrasjonsgrense for eksplosiv blanding av brennbar gass 
LELm Enhet for gassdetektorer med linjemåling 
LTT Luft Transport Tampen 
MMV Manuell hovedventil (Master) 
MTO Menneske – Teknikk – Organisasjon (modell for hendelses- og årsaksanalyse) 
NAS Nødavstengning 
OM Drift og vedlikehold (Operation and maintenance) 
P&ID Prosess- og instrumenterings-tegning 
PFOS Perfluoroktylsulfonat. Giftig tilsetningsstoff tidligere brukt i AFFF brannskum 
PHAST Beregningsprogram for blant annet gassutslipp og eksplosjon (Process Hazard 

Analysis Software Tool) 
ppm milliondel – brukes om gasskonsentrasjon (parts per million) 
ROB Rutiner Ombord (lokale arbeidsrutiner og sjekklister) 
SAR-helikopter Redningshelikopter (Search and Rescue) 
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App A MTO-diagram 
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App B Intervjuliste 
Følgende personer ble intervjuet: 
 
Prosesstekniker Gullfaks B  
Prosesstekniker Gullfaks B  
Kontrollromsoperatør dag Gullfaks B (Fagansvarlig prosesstekniker) 
Mekaniker Gullfaks B 
Fagansvarlig prosesstekniker natt Gullfaks B  
Prosesstekniker natt Gullfaks B 
Kontrollromsoperatør natt Gullfaks B  
Sikkerhetsleder Gullfaks B 
Drifts og vedlikeholdsleder Gullfaks B 
Plattformsjef Gullfaks B 
Drifts og vedlikeholdsleder land Gullfaks B 
Operasjonsplanlegger land Gullfaks B 
Operasjonsgruppeleder Gullfaks 
Fungerende Produksjonsdirektør Gullfaks 
Fungerende Operasjonsleder Gullfaks B 
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App C Arbeidstillatelse for arbeid på strupeventil 3/12-2010 
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App D Arbeidstillatelse for arbeid på strupeventil 4/12-2010 
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App E Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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Analyse av gassutslipp og konsekvens av eksplosjon 
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App F Isoleringsplan 
Isoleringsplan for arbeidet på strupeventilen er vist på de følgende sider. 
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App G Gassmålinger i M14 
Gassdetektorene på Gullfaks B er av typen punktmålere eller linjedetektorer. Punktmålerne er kalibrert for metan, 
og har et måleområde 0 – 100 % LEL (nedre konsentrasjonsgrense for eksplosiv blanding). Alarmgrenser er satt 
til 10 og 30 % LEL for henholdsvis lav- og høy-alarm, Ref /25/. Linjedetektorene har et måleområde på 0 – 5 
LELm, Alarmgrenser er satt til 1 og 2 LELm for henholdsvis lav- og høy-alarm, Ref /26/. I grafene er 
linjedetektorene markert med en ”L” etter tag nummeret, for eksempel ”B-DG-14NM-33L”. 
 
Enheten LELm angir konsentrasjon over en viss lengde. 1 LELm tilsvarer en konsentrasjon på 100 % LEL over 
1 m, 50 % LEL over 2 m eller 10 % LEL over 10 m. Målingene avhenger altså både av konsentrasjonen i en 
gassky, og hvor stor skyen er. 
 
I figurene nedenfor er det vist målt gasskonsentrasjon i hvert brannområde i modul M14, både 
hoveddekk og mesanin (mellomdekk). Lekkasjen oppsto i søndre del av M14N mesanin, og ble blåst av 
vinden mot M14S mesanin og ned på hoveddekket under. 
 
I de følgende grafene er det vist plott av målt gasskonsentrasjon fra like før brønnhodet ble trykksatt, kl 13:59:54, 
frem til kl 15:00.  
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Figur 11-1 Gasskonsentrasjon i brannområde FA66  
 (M14N Mesanin manifoldområde der lekkasjen oppsto). Utsnitt 10 minutter 
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Gasskonsentrasjon FA66
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Figur 11-2 Gasskonsentrasjon i brannområde FA66  
 (M14N Mesanin manifoldområde der lekkasjen oppsto) 
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Figur 11-3 Gasskonsentrasjon i brannområde FA65  
 (M14N Mesanin brønnhodeområde, oppvinds der lekkasjen oppsto) 
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Gasskonsentrasjon FA70
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Figur 11-4 Gasskonsentrasjon i brannområde FA70  
 (M14S Mesanin manifoldområde nedvinds der lekkasjen oppsto) 
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Figur 11-5 Gasskonsentrasjon i brannområde FA71  
 (M14S Mesanin brønnhodeområde nedvinds der lekkasjen oppsto) 
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Gassdetektor FA63
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Figur 11-6 Gasskonsentrasjon i brannområde FA63  
 (M14N hoveddekk brønnhodeområde oppvinds, under der lekkasjen oppsto) 
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Figur 11-7 Gasskonsentrasjon i brannområde FA64  
 (M14N hoveddekk manifoldområde  nedvinds, under der lekkasjen oppsto) 
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Gasskonsentrasjon FA68
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Figur 11-8 Gasskonsentrasjon i brannområde FA68  
 (M14S hoveddekk manifoldområde nedvinds, under der lekkasjen oppsto) 
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Figur 11-9 Gasskonsentrasjon i brannområde FA69  
 (M14S hoveddekk brønnhodeområde nedvinds, under der lekkasjen oppsto) 
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App H Kompetanseoversikt Gullfaks B 
Skjemaet nedenfor brukes i forbindelse med egenvurdering og kompetansestyring på Gullfaks B: 
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App I  Involvering av kompetanse innen menneskelige faktorer i 
granskingsgrupper – en praktisk veiledning 

Denne veiledningen er hentet fra APOS M-14338no “Sette sammen granskingsgruppe” 
 
1. Hva er «menneskelige faktorer» (HF)? 
Menneskelige faktorer betyr miljømessige og organisatoriske jobbfaktorer og menneskelige og 
individuelle kjennetegn som påvirker atferden på arbeidsplassen på en måte som kan påvirke 
sikkerheten. 
 
2. Hvorfor er kunnskap om menneskelige faktorer viktig i gransking av ulykker? 
De fleste ulykker skyldes menneskelig feil – enten ved å forårsake ulykken direkte, eller ved ikke å 
reagere riktig på den. Menneskelige feil skyldes sjeldent enkeltpersoners forsømmelser. I de fleste 
tilfeller er det grunner bak atferden som førte til ulykken, og de grunnene skyldes utformingen av 
utstyret, oppgaven eller arbeidsmiljøet (dette omfatter både de fysiske og organisatoriske aspektene). 
Utfordringen i ulykkesgransking er å identifisere de underliggende faktorene som førte til de observerte 
feilene. Kun ved å identifisere roten til problemene, kan effektive tiltak anbefales. 
 
3. Hvordan involvere kompetanse om menneskelige faktorer i ulykkesgransking?  
• Bruk en granskingsleder som har fått opplæring i menneskelige faktorer i forbindelse med 

ulykkesgransking 
• Inkluder personell som har kompetanse om menneskelige faktorer i granskingsgruppen 
• Benytt en spesialist på menneskelige faktorer som rådgiver for granskingsgruppen 

 
4. Typiske faktorer som krever kompetanse og metodikk om menneskelige faktorer 
Følgende punkter gir eksempler på hendelsesfaktorer som krever gransking ved bruk av kompetanse om 
og metodikk for menneskelige faktorer: 

• Utstyr som har blitt feilaktig brukt på grunn av et dårlig utformet menneskelig grensesnitt 
(kontroller, skjermer, markering, alarmer, plassering) 

• Teknisk feil på utstyr eller feil grunnet manglende eller galt utført vedlikehold 
• Informasjon, særlig sikkerhetsrelatert eller jobbkritisk informasjon, som mangler eller som har 

blitt formidlet på feil eller en dårlig måte (vage eller forvirrende instruksjoner, dårlige 
prosedyrer eller informasjon) 

• Operatører som har betjent utstyr eller prosesser de ikke er kjent med, eller som de ikke har gode 
nok kunnskaper om (dårlig eller manglende opplæring, dårlig personaladministrering) 

• Et system (teknisk eller organisatorisk) som har endret seg uten at operatørene har fått god nok 
informasjon om dette 

• Uklare eller forvirrende roller og ansvar, spesielt i sikkerhetskritiske funksjoner som 
kontrollromsoperatør, prosesspesialist eller skiftleder 

• Misforståelse eller feilvurdering av farene og de mulige risikoene ved en oppgave 
• Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø på stedet – stress, tidspress, ansatte som melder om 

utmattelse, hyppig utskifting av ansatte, dårlig kommunikasjon mellom de ansatte og ledelsen, 
dårlig kontroll av arbeidsmengden 
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