
Februar 2015. En livbåt fal-
ler i sjøen fra leteriggen 
«Maersk Giant» under tes-
ting. Livbåten sliter seg og 
dukker senere opp på 
Obrestad på Jærkysten. 

Den direkte årsaken til hendel-
sen? Den mekaniske bremsen på 
livbåt-vinsjen virket ikke fordi 
den var satt i feil posisjon – stikk i 
strid med bruksanvisningen. 
Potensielt kunne hendelsen endt 
med dødsfall, slår Petroleumstil-
synet fast.

– Jeg ble sjokket da jeg gikk 
gjennom granskningsrapportene 
fra Petroleumstilsynet, sier Mari-
anne Løvås Sagerup. 

Overrasket
Juristen sitter i lokalene til advo-
katfirmaet CLP i Oslo sentrum. I 
august avsluttet hun et fors-
kningsarbeid ved Nordisk insti-
tutt for sjørett ved Universitetet i 
Oslo på oppdrag for Olje- og ener-
gidepartementet. Forskningsar-
beidet er gjennomført i samarbeid 
mellom jurister ved instituttet, 
teknikere i Christian Michelsen 
Research i Bergen og økonomer i 
Menon Economics. 

Som del av forskningsarbeidet 
har hun gjennomgått samtlige 
granskningsrapporter laget av 
Petroleumstilsynet fra 2006 til 
2015. Dette er rapporter som utar-
beides etter de alvorligste hendel-
sene på sokkelen, hvor faren for 
tap av menneskeliv eller store 
skader var overhengende. Arbei-
det omfatter også samtlige pålegg 
gitt i perioden.

Hvorfor det skjer ulykker
Sagerup er overrasket over fun-
nene i tiårsperioden. 

«I nesten halvparten av tilfel-
lene som er gransket har det vært 
forhold forut for hendelsen som 
har gitt grunn til bekymring», skri-
ver Sagerup.

Det kan dreie seg om skader 
som er avdekket under vedlike-
hold, feilmeldinger eller for-
håndsvarsler man har oversett 
viktigheten av.  

– En stor del av ulykkene skyl-
des at utstyret ikke vedlikeholdes 
når det bør vedlikeholdes i hen-
hold til produsentens dokumen-
tasjonskrav, og at det ikke er 
modifisert og reparert etter leve-
randørens spesifikasjoner. Jeg 
fant at i 28 prosent av grans-
kningsrapportene var manglende 
inspeksjon, testing og vedlikehold 
medvirkende årsak til hendel-
sene, sier Sagerup.

Målet med forskningsarbeidet 
har vært å undersøke hvorfor det 
skjer ulykker på sokkelen, og om 
byråkratiet og utarbeidelsen av 
store dokumentmengder påvirker 
sikkerheten på sokkelen.

Gal utvikling
Manglende vedlikehold er også 
årsaken til hendelsen ved Mong-
stad-raffineriet som Statoil har 
gransket og la frem resultatet av 
fredag sist uke. I Statoils rapport 
kommer det frem at selskapet har 
skjøvet på vedlikeholdet av raffi-
neriet på Mongstad. 

Et brukket rør med påfølgende 
lekkasje av lettantennelig hydro-
gengass kunne ført til en katas-
trofe med tap av menneskeliv, slås 
det fast i rapporten. Denne hen-
delsen granskes nå av Petrole-
umstilsynet.

Til tross for økt oppmerksom-
het om sikkerhet på sokkelen, er 
utviklingen i antall saker urovek-
kende, ifølge Sagerup. 2015 ble 
året med aller flest granskninger.

– Et tankekors, mener hun.
Gjennomgangen vitner om en 

utvikling som gir grunn til bekym-
ring i den grad granskningsrap-
portene gir uttrykk for en generell 
trend. 

En dobling i antall tilfeller
Fra første til andre femårsperi-
ode er det nesten en dobling i 
antall tilfeller med feil og man-
gler i sikkerhetskritisk doku-
mentasjon på innretningen, 
ifølge forskningen.

– Granskningsrapportene fra 
tilsynet vitner om at mange sel-
skaper ligger etter med vedlike-
hold, og at en ikke har gode nok 
rutiner for å prioritere hva som 
skal vedlikeholdes først. Her kom-
mer «papirmøllen» inn i bildet. 
Mange av selskapene har ikke kor-
rekt informasjon om status for 
vedlikehold for sikkerhetskritisk 
utstyr, sier Sagerup.

Petroleumstilsynet viser til 
Olje- og energidepartementet. 
Departementet hadde tirsdag 
ettermiddag ikke besvart DNs 
henvendelse. 
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Manglende ved
likehold, testing og 
inspeksjon av utstyr er 
hovedårsaken til 
alvorlige hendelser på 
sokkelen. Det viser en 
studie av Petroleums
tilsynets rapporter.

Sjokkert av offshoregranskninger
Jurist og forsker 
Marianne Løvås Sagerup 
har funnet grove feil i 
rapportene

August 2007. En mann falt 
over bord og døde på 
Tordisfeltet hvor Statoil var 
operatør. Under løfting ble 
det benyttet et trinsearran-
gement som var kopiert fra 
en tidligere operasjon, men 
som ikke var egnet til bruk 
under løfteoperasjoner 
med steil vinkel. Den valgte 
løsningen var «improvisert» 
og ikke risikovurdert, 
konkluderte tilsynet.

Januar 2015. En livbåt ble 
utilsiktet låret under 
testing av livbåtsystemene. 
Livbåten slet seg og drev i 
land. I en reell situasjon 
kunne det ført til tap av 
menneskeliv. Bremsen på 
livbåtvinsjen hadde 
redusert effekt fordi den 
var satt i feil posisjon i 
henhold til bruksanvisnin-
gen. «Generelt er det 
manglende kunnskap og 
kjennskap til innhold i 
brukermanualen for 
livbåtdavit», konkluderte 
tilsynet.
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Sjokkert av offshoregranskninger

Mars 2015. En låseplugg på 
90 kilo falt seks meter og 
landet på plattformdekket, 
kun et par meter unna to 
arbeidere. Løftet ble 
gjennomført med en 
kombinasjon av utstyr som 
ikke var egnet til å gjen
nomføre operasjonen. Det 
var heller ingen bruksanvis
ning tilgjengelig, og trolig 
eksisterte heller ingen slik 
bruksanvisning. Selskapets 
prosedyrer for sikker bruk 
av løfteutstyr ble ikke 
fulgt, ifølge Petroleumstil
synets granskning.

 
 
Februar 2015. Et av de 
største utslippene på norsk 
sokkel det siste tiåret 
kunne lett endt med tap av 
menneskeliv og store 
skader på miljø og 
materiell. Fagfolk hadde 
ved flere anledninger 
advart ledere i Statoil mot 
foruroligende store 
vibrasjoner nedstrøms i 
rørsystemet som følge av 
feil ved en regulerings
ventil. Til tross for dette 
ble det ikke gjort noe 
forsøk på å avdekke 
årsaken til feilen. 
«Granskingen av hendelsen 
på Gudrun avdekket at 
Statoil har hatt mangelfull 
oppfølging av svekkelser 
ved utstyr i drift [ ...]. Det 
kan se ut som at den 
bekymringen som blir 
meddelt ved disse 
hendelsene ikke blir 
oppfattet som en 
indikasjon på et større 
problem, men blir vektlagt 
ut fra den enkeltes faglige 
bakgrunn», konkluderte 
tilsynet. 
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Fire eksempler
En gjennomgåelse av samtlige 

granskninger etter uønskede hendelser 
på norsk sokkel i perioden 2006–2015 
avdekker til dels store feil og mangler. 

Her er fire eksempler fra rapporten  
som Marianne Løvås Sagerup, forfattet  

ved Institutt for sjørett ved  
Universitetet i Oslo.
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