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Sammendrag 
Dette dokumentet er en foreløpig granskingsrapport av brannen på Hammerfest LNG 28. september 2020. 
Brannen granskes også av politiet med bistand fra Kripos, Petroleumstilsynet og Equinor. Bellona vil 
publisere en endelig versjon av granskingsrapporten som inkluderer nye opplysninger og vurdering av 
arbeid utført av politiet, Petroleumstilsynet og Equinor når rapportene foreligger. 

Granskingsrapporten er basert på Petroleumstilsynets tilsynsrapporter med tilhørende kommunikasjon 
Bellona har fått innsyn i, samt offentlig tilgjengelig informasjon og egne kilder internt i Equinor. 

 

Direkte brannårsak – Antenning av «hotoil»-lekkasje  som følge av manglende etterstramming av 
flens 
Den direkte årsaken til brannen var trolig antenning av «hotoil» (varmeoverføringsolje) i luftinntaket på 
turbin 4. Tilførsel av olje fôret brannen og gjorde slukkearbeidet utfordrende. Tilførsel av olje stammer fra 
en lekkasje av hotoil som sirkulerer i en sløyfe for å varme opp lufta og hindre isdannelse i luftinntaket til 
turbinen.  

Lekkasjen oppstod på grunn av at en eller to rørflenser ikke var etterstrammet. Rørflensenes funksjon er å 
koble sammen to rør. Da denne ikke var tilstrekkelig koblet sammen oppstod det en lekkasje av hotoil i 
luftfilteret i luftinntaket på turbinen. Equinors interne vedlikeholdssystem viser at det har vært mange tilfeller 
av oljelekkasjer i luftinntakene på turbin tidligere, uten at Petroleumstilsynet har vært varslet. Dette er en 
svært alvorlig hendelse, men Equinors interne vedlikeholdssystem har kategorisert dette området som lav 
kritikalitet, og dermed hatt lite vedlikehold i området. Det viser alvorlige mangler ved risikoanalysen ved 
Hammerfest LNG. 

På bakgrunn av informasjon Bellona har mottatt fra kilder, antar Bellona at hotoil-lekkasjen har vært 
omfattende og dannet en svært brennbar atmosfære i luftinntaket. Temperaturen på oljen er ca. 260°C og 
det antas å danne vesentlige mengder oljeholdig damp ved luftfiltrene som trolig også er av brennbart 
materiale. Det brennbare miljøet anslås å være svært lett antennelig. Den eksakte tennkilden er foreløpig 
ukjent, men det kan ikke avvises at selvantenningstemperaturen i miljøet er lavere enn 
selvantennelsestemperaturen på hotoil (348 °C). Selvantenning av olje er relativt vanlig, og en rekke store 
industribranner har startet nettopp på denne måten.  

Hotoil-lekkasjen lot seg ikke stanse etter antenning og skapte en voldsom og langvarig brann. Hammerfest 
LNG har ikke klart å isolere hotoil-systemet til turbin 4, dermed ble det tilført store mengder olje over lang 
tid. Det tyder på alvorlig konstruksjonssvakhet ved anlegget. 

Kilder sier til Bellona at politiet og Petroleumstilsynet også jobber etter sporet om lekkasjen av hotoil 
stammer fra en flens i luftinntaket.  

 

Bakenforliggende brannårsak – Redusert vedlikehold har gått ut over sikkerheten 
Equinor har gjennomført store kostnadsreduksjoner i vedlikeholdsarbeidet som har gått ut over sikkerheten.  
Den delen av Equinor som ble definert som Halten Nord har 350 000 utstyr i vedlikeholdsprogrammet SAP. 
143 500 av disse (41%) fikk i kostnadskuttprosessen endret frister for å utføre vedlikehold. En stor andel 
av utstyret fikk forlenget frist for å utføre vedlikehold. 

I 2016 ble det opprettet en notifikasjon i vedlikeholdssystemet SAP om at det var et alvorlig problem med 
anti iceren, som er utstyret der hotoil-lekkasjen oppstod. Den skulle ha vært reparert innen 5 dager, men 
dette skjer ikke på grunn av manglende ressurser. I 2019 blir det skrevet en ny notifikasjon på det samme 
utstyret på grunn av hotoil-lekkasje, men denne gangen er tidsfristen 45 dager. Dette er et eksempel på at 
tidsfrister for vedlikehold er utvidet i Equinor i nyere tid. Bellona erfarer fra kilder at hendelsen er så alvorlig 
at 45 dager er altfor lang tid for å iverksette tiltak.   
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Petroleumstilsynet har i tidligere tilsyn avdekket at Hammerfest LNG har grove mangler ved styring og 
strategi av vedlikeholdet. Det kommer frem at Hammerfest LNG har hatt 3000 timer etterslep på 
forebyggende vedlikehold, også på sikkerhetskritisk utstyr, hvilket er mer omfattende enn på andre 
landanlegg. 

I tillegg har Hammerfest LNG 11311 notifikasjoner i vedlikeholdssystemet SAP, derav 1780 er klassifisert 
som M2. M2 betyr feil på utstyr.  Det fremstår som mange av de 11311 notifikasjonene på Melkøya ikke er 
behandlet videre ved å opprette arbeidsordre for å utbedre feilen. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet kan 
være vesentlig større enn hva som synes i annen intern rapportering. 

 

Bakenforliggende brannårsak – Equinor har alvorlige  svakheter i sin risikoforståelse 
Tilsyn utført av Petroleumstilsynet har avdekket at Equinor ikke har utført vedlikehold tilpasset utstyrets 
klassifisering, og vedlikeholdsetterslep på sikkerhetskritisk utstyr. Det er bekymringsfullt at virksomheten 
aksepterer at sikkerhetskritisk utstyr ikke til enhver tid vil kunne utføre sin tiltenkte funksjon. 

I Equinors vedlikeholdsprogram, SAP, finnes det 37 notifikasjoner knyttet til lekkasjer av hotoil ved 
luftinntaket til turbinene i perioden 2007-2020. Det tyder på at Hammerfest LNG i lang tid har hatt 
utfordringer med lekkasjer på hotoil-systemet uten at nødvendige tiltak har blitt iverksatt for å redusere 
risiko for brann tilstrekkelig. Vernetjenesten har varslet om hotoil-lekkasjer i 2016, 2019 og 2020. Det ble 
varslet om olje i luftfiltrene på turbin våren 2020 uten at aksjoner ble utført. 

Equinor har evaluert kritikaliteten på utstyret der lekkasjen oppstod til «Low» på helse, miljø og sikkerhet. 
Dette er et eksempel på svakheter i risikoanalysen. Utstyr som har lav kritikalitet på dette punktet vil ha 
mindre vedlikehold enn om kritikaliteten var satt høyere. 

Hydratsaken (kapittel 2.3.5) viser Equinors manglende risikoforståelse og brudd på barrierer. Dette er en 
hendelse med storulykkepotensial som kunne resultert i flere drepte og store skader på anlegget. Mange 
år etter at Hammerfest LNG ble advart om problemet ble det funnet hydrat (isplugg) i sikkerhetsventiler 
som skal beskytte anlegget mot overtrykning. Nødvendig isoleringsarbeid for å hindre hydratdannelse er 
fremdeles ikke ferdig. Bellona hevder Equinor ignorerte risiko for storulykkepotensial, og at 
Petroleumstilsynet burde anmeldt Equinor for forholdet. 

 

Bakenforliggende brannårsak – Hammerfest LNG har st ore utfordringer med kapasitet og 
kompetanse 
Equinor har kapasitetsproblemer for å komme a jour med vedlikeholdsetterslepet. Det har vært stor turn 
over, sykefravær, rekrutteringsproblemer, en svekket ledelse og stor arbeidsmengde for den enkelte. 
Gjennomsnittsalder på ansatte som jobbet i prosessanlegget under brannen 28. september er 27 år. 
Gjennomsnittsalder på de som jobbet i kontrollrommet er 22 år. 

 

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige forhold g jentatte ganger 
Flere eksempler på barrieresvekkelser er avdekket under tidligere tilsyn, f.eks. alarmer som ikke fungerte, 
og inspeksjoner som ikke var utført. Petroleumstilsynet mener det er svakheter ved Equinors 
informasjonssystem for vurdering av totalrisiko. Hammerfest LNG mangler oversikt over konsekvenser av 
svekkelser av barrierer. 

Fra 2017-2020 avdekket Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet 30 brudd på regelverket (avvik) og 28 
mistanker om regelbrudd (forbedringspunkter). Avvikene omfatter mer enn 40 paragrafer i forskrifter. 
Petroleumstilsynet skal ha fulgt opp avvikene fra 2017 i et tilsvarende tilsyn i 2020. Rapporten ble publisert 
16. november 2020, og bekrefter at Hammerfest LNG ikke har utbedret avvik fra tidligere tilsyn, og at det 
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er gjort feilregistreringer. Bellona har klare tegn Hammerfest LNG unngår nøyaktig rapportering til 
Petroleumstilsynet ved å registrere avvik som lukket uten at arbeidet faktisk er utført. 

 

Faktisk konsekvens – Store materielle skader, 12 må neders stans på anlegget, ingen personskader 
Den faktiske konsekvensen av brannen er skader på utstyr rundt turbin 4, samt skader på grunn av store 
mengder saltvann under slukkearbeidet. Hammerfest LNG er nedstengt i 12 måneder, med store 
økonomiske tap på grunn av reparasjonsarbeid og tapte inntekter. Den store bruken av saltvann er 
hovedutfordringen i å få anlegget i gang igjen. Nødnedstengingen medfører også omfattende 
vedlikeholdsarbeid ved at instrumenter, kabelforbindelser og utstyrsenheter må inspiseres grundig. Ingen 
personer ble skadd i brannen. 

 

Potensiell konsekvens – Tilfeldigheter hindret tota lutslettelse av anlegget, personskader og 
dødsfall 
Den potensielle konsekvensen av brannen var en eksplosjonsartet brann som spredte seg, og i verste 
tilfelle total utslettelse av anlegget, samt alvorlige personskader og dødsfall.  

Kun tilfeldigheter gjorde at supplybåten Esvagt Aurora var i Hammerfest denne dagen. Esvagt Aurora har 
6 ganger så stor slukkekapasitet som de to taubåtene som bidro med slukking fra sjøsiden. Aurora er 
vanligvis i beredskap på Goliat, men var tilfeldigvis i Hammerfest branndagen 28. september. Vanligvis har 
Aurora 2,5 timers utrykningstid til Hammerfest LNG. Uten Aurora ville brannen kunne ha spredt seg til de 
andre turbinene.  

Innbyggerne i Hammerfest fikk ingen informasjon om hvordan de skulle reagere under brannen, og mange 
var redde. Kun tilfeldigheter som østavind hindret evakuering av innbyggerne i Hammerfest. Brannen på 
Hammerfest LNG utløste også et strømbrudd i byen. Hadde hendelsen skjedd midtvinters hadde 
strømbrudd vært mer alvorlig.  

 

Beredskapen var ikke tilstrekkelig, og Petroleumsti lsynet har ikke fulgt opp 
Beredskapen til Hammerfest LNG har store mangler. Her eksemplifisert ved begrenset tilgang på ferskvann 
til brannslukking (30 minutter), og brannskum (10 minutter). Brannvannskapasiteten var underdimensjonert 
for storbrann, til tross for at Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med brannvannskapasiteten i 2011-
2013. Petroleumstilsynet har ikke fulgt opp sentrale deler av brannberedskapen som ble avdekket i disse 
tilsynene. 

Kilder sier til Bellona at det er totalkollaps i beredskapen da brannen brøt ut 28. september. Brannen ble 
oppdaget av ansatte ute i anlegget, ikke av branndeteksjonssystemet. Brannbekjempelse med vann og 
skum måtte skrues på manuelt da det ikke startet automatisk. Brannhydrantene på anlegget var ikke 
plassert slik at de traff brannen. 

 

Ledelsen ved Hammerfest LNG har ansvaret og bør vur dere å fratre sine stillinger 
Bellona mener Equinors ledelse har ansvaret for de bakenforliggende årsakene til brannen. Ledelsen har 
demonstrert alvorlig mangel på risikoforståelse og bør vurdere å fratre sine stillinger. Ledelsen i Equinor 
har drevet anlegget på sparebluss på bekostning av anleggets integritet og folks sikkerhet.   

 

Petroleumstilsynets er ikke en nøytral part i grans kingen – habiliteten må vurderes 
Det er kritikkverdig av Petroleumstilsynet å ikke følge opp at avvik blir lukket. Petroleumstilsynet har hatt 
for stor tillitt til at Equinor utbedrer nødvendige tiltak. Bellona mener at Petroleumstilsynets manglende 
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oppfølging av virksomheten også må granskes som bakenforliggende årsak til brannen 28. September.  
Petroleumstilsynet må kreve at alle avvik fra tidligere tilsyn og pågående gransking er lukket før 
Hammerfest LNG får tillatelse til å starte opp anlegget igjen. Dette bør formidles til Equinor umiddelbart.  

Petroleumstilsynet er etter Bellonas mening ikke en nøytral part i saken. Bellona ser ikke hvordan 
forvaltningslovens krav til habilitet er ivaretatt når Petroleumstilsynet gransker en sak der Petroleumstilsynet 
spiller en sentral rolle. Bellona ber Arbeids- og sosialdepartementet, kontroll- og konstitusjonskomiteen og 
Riksrevisjonen om å vurdere Petroleumstilsynets habilitet i saken og vurdere undersøkelse av 
Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet ved Hammerfest LNG. 

Bellona har tillit til at etterforskningen vil avdekke direkte årsak til brannen, men frykter samtidig at 
bakenforliggende årsaker til brannen og eventuelt personlig ansvar ikke vil bli belyst. Bellona har utarbeidet 
denne dokumentasjonen for å bistå politiet. 

Bellona publiserer en foreløpig rapport nå fordi vi mener det er viktig at denne informasjonen raskt blir kjent 
for offentligheten. All informasjon er så langt som mulig verifisert ved hjelp av flere uavhengige kilder eller 
kryssjekket med dokumentkilder. Hvis Bellona har fått feil informasjon eller selv misforstått forhold i saken, 
imøteser vi oppklarende innspill og vil umiddelbart oppdatere vår informasjon.  
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Executive summary 
This document is a preliminary investigation report of the fire on 28th of September 2020at Hammerfest 
LNG plant operated by Equinor. The fire is also being investigated by the police with assistance from The 
National Criminal Investigation Service, the Petroleum Safety Authority and Equinor. Bellona will publish a 
final version of the investigation report which includes new information and assessment of work carried out 
by these organisations. The investigation report is based on the Petroleum Safety Authority Norway's audit 
reports with associated communications Bellona has been given access to, as well as publicly available 
information and Bellona’s sources internally in Equinor. 

 

Direct cause of fire - Ignition of "hotoil" leakage  due to failure to tighten flange 
The direct cause of the fire was most likely the ignition of "hotoil" (heat transfer oil) in the air intake on 
turbine 4. The supply of oil was uninterrupted and fed the fire, making the extinguishing work challenging. 
The supply of oil stems from a leak of hotoil circulating in a loop to heat the air and prevent ice formation in 
the air intake of the turbine. 

The leak occurred due to one or two pipe flanges not being tightened according to the specifications. The 
function of the pipe flanges is to connect two pipes. When this connection was not sufficiently leak-tight, 
hot oil leaked by the air filter in the air intake on the turbine. Equinor's internal maintenance system shows 
that there have been many cases of oil leaks in the air intakes on the turbine before, without the Petroleum 
Safety Authority having been notified. This is a very serious incident, but Equinor's internal maintenance 
system has categorized this area as “low” criticality, and thus had little maintenance in the area. This shows 
serious shortcomings in the risk analysis at Hammerfest LNG. 

Based on information Bellona has received from its anonymous sources, Bellona assumes that the hotoil 
leak has been extensive and created a highly flammable atmosphere in the air intake of turbine 4. The 
temperature of the oil is about 260°C and it is assumed that significant amounts of oil vapour are formed 
by the air filters, which are probably also made of combustible material. The combustible environment is 
estimated to be highly flammable. The exact source of ignition is currently unknown, but it cannot be 
excluded that the self-ignition temperature in the environment is lower than the self-ignition temperature of 
hotoil (348°C). Auto-ignition of oil is relatively common, and a number of large industrial fires across the 
globe have started precisely in this way. 

The hotoil leak did not stop after ignition and created a violent and prolonged fire. Hammerfest LNG was 
not able to isolate the hotoil system for turbine 4, so large amounts of oil continued to feed the fire over a 
long period of time. This indicates a serious design and construction weakness at the plant. 

Sources tell Bellona that the police and the Petroleum Safety Authority are also working on the hypothesis 
of the leak of hotoil originating from a flange in the air intake. 

 

Underlying cause of fire - Reduced maintenance has affected safety 
Equinor has implemented major cost reductions in maintenance work that have affected safety. The part of 
Equinor that was defined as Halten Nord has 350,000 equipment in the maintenance program SAP. Of 
these, 143,500 (41%) were changed in the cost cutting process, of which a large proportion of the 
equipment was changed to have longer deadlines for performing maintenance. 

In 2016, a notification was created in the maintenance system SAP that there was a serious problem with 
the anti-icer, which is the equipment where the hotoil leak occurred. It should have been repaired within 5 
days, but this did not happen due to lack of resources. In 2019, a new notification is written on the same 
equipment due to hotoil leakage, but this time the deadline is 45 days. This is an example of how deadlines 
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for maintenance have been extended in Equinor in recent years. Sources tell Bellona that the incident is 
serious and that 45 days is far too long to take action. 

In a previous audit, the Petroleum Safety Authority has revealed that Hammerfest LNG has serious 
weaknesses in the management and strategy of maintenance. It appears that Hammerfest LNG has had a 
lag of 3,000 hours in preventive maintenance, also on safety-critical equipment, which is more extensive 
than on other onshore facilities. 

In addition, Hammerfest LNG has 11,311 notifications in the maintenance system SAP, of which 1,780 are 
classified as M2. M2 means equipment failure. It appears that many of the 11311 notifications on Melkøya 
have not been processed further by creating work orders to rectify the error. This means that the 
maintenance backlog can be significantly larger than what appears in other internal reporting. 

 

Underlying cause of fire - Equinor has serious weak nesses in its risk assessment 
Audits carried out by the Petroleum Safety Authority have revealed that Equinor has not performed 
maintenance according to the equipment's classification, and maintenance backlog on safety-critical 
equipment. It is worrying that the company accepts that safety-critical equipment will not be able to perform 
its intended function at all times. 

In Equinor's maintenance program, SAP, there are 37 notifications related to hotoil leaks at the air intake 
of the turbines in the period 2007-2020. This indicates that Hammerfest LNG has had challenges with leaks 
in the hotoil system for a long time without implementing the necessary measures to sufficiently reduce the 
risk of fire. Health and Safety Representatives warned about hotoil leaks in 2016, 2019 and 2020. Alerts of 
oil in the air filters on the turbine was reported in the spring of 2020 without any actions being taken. 

Equinor has evaluated the criticality of the equipment where the leak occurred to "Low" on health, 
environment and safety. This is an example of weaknesses in the risk analysis. Equipment defined as low 
criticality will have less frequent maintenance than if the criticality was set higher. 

The hydrate case (chapter 4.3.6) shows Equinor's weaknesses in risk assessment and breach of barriers. 
This is an incident with major accident potential that could have resulted in several fatalities and major 
damage to the LNG plant. Many years after Hammerfest LNG was warned about the problem, hydrates 
(ice plugs) were found in safety valves to protect the plant from overpressure. Necessary insulation work 
to prevent hydrate formation is still not finished. Bellona claims that Equinor ignored the risk of a major 
accident potential, and that the Petroleum Safety Authority Norway should have reported Equinor to the 
police. 

 

Underlying cause of fire - Hammerfest LNG has major  challenges with capacity and competence 
Equinor has capacity problems to keep up with the maintenance backlog. There has been a high 
turnaround, high frequency of sick leave, recruitment problems, a weakened management and a large 
workload for the individual employees. The average age of employees who worked in the processing plant 
during the fire on 28th of September is 27 years. The average age of those who worked in the control room 
is 22 years. 

 

The Petroleum Safety Authority has repeatedly ident ified serious breach of regulations 
Several examples of weakened barriers have been identified during previous audits, such as alarms that 
did not work and inspections that were not carried out. The Petroleum Safety Authority reports that there 
are weaknesses in Equinor's information system for assessing total risk. Hammerfest LNG lacks an 
overview of the consequences of weakening barriers. 
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From 2017-2020, the Petroleum Safety Authority and the Norwegian Environment Agency reported 30 
breaches of the regulations (nonconformities) and 28 suspected breaches of regulations (improvement 
points). The nonconformities include more than 40 paragraphs in the relevant regulations. The Petroleum 
Safety Authority have followed up the deviations from 2017 in a similar audit in 2020. The report was 
published 16 November 2020 and confirms that deviations from the 2017 audit are still not closed, and that 
incorrect registrations have been made. Bellona has clear proof that Hammerfest LNG have avoided 
accurate reporting to the Petroleum Safety Authority by registering nonconformities as closed out without 
the work actually having been carried out. 

 

Actual consequence - Major material damage, 12 mont hs outage of the plant, no injuries 
The actual consequence of the fire is damage to equipment around turbine 4, as well as damage due to 
large amounts of salt water being used for fire extinguishing. Hammerfest LNG will be shut down for an 
estimated 12 months, with large financial losses due to repair work and lost revenue. The large use of salt 
water is the main challenge in getting the plant back no normal operation. The emergency shutdown also 
entails extensive maintenance work in that instruments, cable connections and equipment units must be 
thoroughly inspected. No people were injured in the fire. 

 

Potential consequence - Coincidences prevented tota l destruction of the plant, personal injuries 
and deaths 
The potential consequence of the fire was an explosive fire that spread, and in the worst case, total 
destruction of the plant, as well as serious injuries and deaths. 

The supply ship Esvagt Aurora was coincidentally in Hammerfest this day. Esvagt Aurora has 6 times as 
much water capacity for fire extinguishing as the two tugboats that contributed with firefighting from the sea 
side. Aurora is normally in emergency preparedness service at the Goliat oil and gas field, but happened 
to be in Hammerfest on the day of the fire on 28 September. Normally, the Aurora has a 2.5-hour emergency 
response time to Hammerfest LNG. Without Aurora, the fire could have spread to the other turbines. 

The inhabitants of Hammerfest received no information on how to react during the fire, and many were 
afraid. Only coincidences such as the wind direction prevented the evacuation of the inhabitants of 
Hammerfest. The fire at Hammerfest LNG also triggered a power outage in the city. Had the incident 
occurred during mid-winter arctic snowstorm, the power outage would have been more serious. 

 

The emergency preparedness was not sufficient, and the Petroleum Safety Authority has not 
followed up key weaknesses in water capacity for fi re extinguishing  
The emergency preparedness at Hammerfest LNG has major weaknesses. The capacity of fresh water for 
firefighting was limited to 30 minutes, and firefighting foam ran out after 10 minutes. The water capacity 
was not sufficient for large fires, despite the fact that the Petroleum Safety Authority carried out audits of 
the water capacity in 2011-2013. The Petroleum Safety Authority has not followed up on key issues of the 
fire preparedness that were uncovered during these audits. 

Sources tell Bellona that there was a total collapse in the emergency preparedness and response when the 
fire broke out on 28th of September. The fire was detected manually by employees at the plant, not by the 
fire detection system. Fire fighting with water and foam had to be turned on manually as it did not start 
automatically. 

 

The management at Hammerfest LNG is responsible and  should consider resigning from their 
positions 
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Bellona is of the opinion that Equinor's management is responsible for the underlying causes of the fire. 
The management has demonstrated a serious fault in risk assessment and should consider resigning from 
their positions. The management of Equinor has cut maintenance and operation costs at the expense of 
the plant's integrity and people's safety. 

 

The Petroleum Safety Authority is not a neutral par ty in the investigation – its conflict of interest 
must be assessed 
It is reprehensible by the Petroleum Safety Authority not to follow up that nonconformities are closed  and 
necessary actions have been carried out. The Petroleum Safety Authority has had too much confidence 
that Equinor will carry out the necessary actions. Bellona believes that the Petroleum Safety Authority’s 
lack of follow-up of Equinor must be investigated as an underlying cause of the fire on 28th of September. 
The Petroleum Safety Authority must demand that all nonconformities from previous audits and ongoing 
investigations be closed out before Hammerfest LNG is granted permission to start up the plant again. This 
should be communicated to Equinor immediately. 

In Bellona's opinion, the Petroleum Safety Authority is not independent party in the ongoing investigation. 
Bellona does not see how the Public Administration Act's requirements for impartiality are met when the 
Petroleum Safety Authority investigates a case in which it plays a central role. Bellona asks the Ministry of 
Labor and Social Affairs, The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs and the Office of 
the Auditor General to assess the Petroleum Safety Authority’s potential conflict of interest in the case and 
to assess the Petroleum Safety Authority’s follow-up of health, environment and safety at Hammerfest LNG. 

Bellona is confident that the investigation will reveal the direct cause of the fire, but at the same time fears 
that the underlying causes of the fire and that personal responsibility will not be clarified. Bellona has 
prepared this documentation to assist the police in its investigation. 

Bellona is publishing a preliminary report now because we believe it is important that this information is 
quickly made known to the public. All information is as far as possible verified using several independent 
sources or cross-checked with document sources. If Bellona has received incorrect information or 
misunderstood circumstances in the case, we welcome clarifying input and will immediately update our 
information.  
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Forkortelser 
AO  – Arbeidsordre 
HLNG  – Hammerfest LNG 
LNG  – Liquified natural gas (flytende naturgass, hovedsakelig metan) 
LPG  – Liquefied Petroleum Gas 
Mdir  – Miljødirektoratet 
PSV – Sikkerhetsventil 
Ptil  – Petroleumstilsynet 
TTS  – Teknisk Tilstand Sikkerhet-gjennomgang (internrevisjon for sikkerhetssystemer) 
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1 Innledning 
28. September 2020, brøt det ut brann på Equinors LNG-anlegg på Melkøya. Brannen er en av de mest 
alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie med stort potensiale for skade på liv, helse, miljø og 
økonomi. Brannen er heller ingen tilfeldig hendelse. 

Equinors drift og styring er etter Bellonas oppfatning en skandale. Vi vil i denne rapporten grunngi dette. 
Brannen på anlegget den 28. september er beretningen om en varslet storulykke. Equinors anlegg 
Hammerfest LNG (HLNG) og Snøhvit har siden oppstart i 2007 hatt til sammen 178 uønskede hendelser 
blitt rapportert inn til Petroleumstilsynet. Brannen granskes nå av Equinor selv, Petroleumstilsynet og 
Politiet.  

Bellona støtter dette, men vil samtidig peke på at både Equinor og Ptil er sterkt involverte parter i denne 
saken, som også må granskes. Riksrevisjonen konkluderte i 2019 at Petroleumstilsynets tilsynspraksis har 
for de undersøkte tilfellene hatt begrenset effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet1. 

Bellona har derfor iverksatt en egen granskning.  Granskningen er gjennomført ved gjennomgang av 
sakens dokumenter som har vært tilgjengelig gjennom offentlighetsloven, og andre kilder hos myndigheter, 
forskning og oljeindustri og gjennom samarbeid med media.  

Vi vil i dette dokumentet grunngi og dokumentere en sterk ukultur med bevisste unøyaktigheter, manglende 
kompetanse og svak styring som i seg selv øker faren for storulykker på Hammerfest LNG og Snøhvit.  

Driften virker å være sterkt preget av økonomiske innsparinger som kan sees i sammenheng med en rekke 
av de lovbrudd vi finner å kunne dokumentere i denne saken. 

Bellonas granskning avdekker en rekke brudd på lover og forskrifter.  Granskningen vil derfor bli oversendt 
politiets som bistand og grunnlag for videre etterforskning og tiltale. 

1.1 Bellonas forutsetninger 
Bellona har siden før prosjektet ble vedtatt i Stortinget fulgt Hammerfest LNG og Snøhvit tett og advart 
sterkt mot en rekke forhold teknisk, økonomisk og drift ved anlegget, både på land og til havs.  

Bellonas arbeid var avgjørende da norske myndigheter måtte endre sine økonomiske skattepakker for å 
starte anlegget, da Bellona hadde klaget dette inn for ESA.  Bellona var også sentrale med å få på plass 
krav om at CO2 som skilles ut fra LNG-produksjonen skulle deponeres, som har vært gjort frem til nå.  
Bellona sørget også å få plass i konsesjonskravene at Equinor måtte tilrettelegge for CO2-fangst og lagring, 
også for fremtidig fangst av utslippene fra kraftproduksjonen. 

Vi finner det relevant å nevne dette da vi fra tidligere har kompetanse om anlegget som er relevant for å 
forstå de direkte og bakenforliggende årsakene til den store brannen på Melkøya den 28. september. 

Bellona arbeider mye med sikkerheten på norsk sokkel og landindustri, og er ganske alene om å bruke 
ressurser på dette i det norske samfunnet.  Det er til dels komplisert og teknisk fagområde, med svært 
uryddig forhold til offentlig forvaltning.  

1.2 Gransking 
Brannen granskes nå av både av Politiet, Petroleumstilsynet (Ptil) og Equinor selv. Bellona vil peke på at 
både Equinor og Ptil er sterkt involverte parter i denne saken.  At Equinor skal granskes og iverksetter 
interngranskning er åpenbart, men Bellona mener også Ptil må granskes. 

                                                   
1 Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten 
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Bellona vil be om at både Riksrevisjonen og Økokrim blir involvert i granskningen av Equinor og 
Petroleumstilsynet. 

Økokrim må inn som en del av politiets etterforskning. Dette av flere årsaker. Det er viktig å bygge opp 
nasjonal kompetanse for etterforskning av denne type petrokjemiske landanlegg.   

Riksrevisjonen bør granske Ptils utøvelse av mandat og manglende bruk av virkemidler som bøter og 
anmeldelse. 

Granskningen av brannen den 28 september bør føre til tiltale også for andre forhold enn de som er knyttet 
til selve brannen, jamfør kapittel 7, og oversikt over brudd på forskrift i vedlegg 1. Bellona har utarbeidet 
denne dokumentasjonen for å bistå politiet i en svært kompleks sak. 

1.2.1 Equinors rolle i saken 
Bellona fastslår at Equinor har drevet Snøhvit-anlegget på Melkøya med vesentlige brudd på lover og 
forskrifter som er relevante for storbrannen på Melkøya 28. september.  

Det er i denne saken helt åpenbart at Equinor gjennom sine vurderinger og handlinger sterkt har utfordret 
det tillitsbaserte systemet Petroleumstilsynet baserer sin metodikk på.  

Dokumentasjon Bellona har fått innsyn i avdekker en rekke brudd på regelverket ved Hammerfest LNG. 
Det finnes også eksempler på juks og manglende rapportering. Dette viser en ukultur ved ledelsen av 
anlegget som driftssjefen er ansvarlig for. Fagforeningene og ansatte har vært bekymret for sikkerheten 
helt siden kostnadskuttprogrammet i 2014, men frem til nå har ikke kostnadskutt blitt fastslått som årsak til 
uønskede hendelser. Det fremgår av sakens dokumentasjon som klart at Hammerfest LNG har stort 
etterslep på vedlikehold, også på sikkerhetskritisk utstyr, som direkte følge av økonomiske innsparinger. 
3000 timer etterslep på vedlikehold er tidligere avdekket i tilsyn fra Petroleumstilsynet, men kilder sier til 
Bellona at vedlikeholdssituasjonen ved Hammerfest LNG er mer alvorlig som følge av redusert vedlikehold, 
mange notifikasjoner og undervurdering av kritikalitet i Equinors vedlikeholdssystem. 

Bellona vil påpeke at Equinor opptrer meget arrogant, motvillig, forventer å få avvik tatt ut av 
tilsynsrapporter, gir irrelevante forklaringer og unnlater å svare på myndighetenes tilsynsrapporter og 
oppfølgingen av disse.  Dette i tillegg til å unnlate å rapportere, feil rapportering om lukking av avvik og feil 
klassifisering av hendelser. Hammerfest LNG har også unngått å følge opp interne varsler, for eksempel i 
hydratsaken, test av brannhydrantsystemet og oljelekkasjer i luftfilter på turbin. 

Denne oppførselen og aktive forsøk på skjule forhold har gjort det utfordrende for Ptil å utøve sin 
virksomhet. Equinor har i denne saken utfordret hele det tillitsbaserte systemet og trepartssamarbeidet. 

Bellona mener Equinors egen granskingsrapport ikke kan unngå å belyse disse bakenforliggende kulturelle 
årsakene til brannen, men forventer ikke at selskapet vil konkludere med ukultur og kostnadskutt kan 
knyttes direkte til brannen. 

Bellona mener Equinors ledelse har ansvaret for de bakenforliggende årsakene til brannen. Ledelsen har 
demonstrert alvorlig mangel på risikoforståelse og bør vurdere å fratre sine stillinger. Ledelsen i Equinor 
har drevet anlegget på sparebluss på bekostning av anleggets integritet og folks sikkerhet. 
Kostnadsbesparelser har ført til redusert vedlikehold på luftfilter til turbinene, varsler om oljelekkasjer ble 
ikke fulgt opp, og brannberedskapen var utilstrekkelig da brannen var et faktum. 

1.2.2 Petroleumstilsynets rolle i saken 
Riksrevisjonen mener at Petroleumstilsynet har hatt liten påvirkning på oljeselskapenes sikkerhetsarbeid2. 
Hovedfunnene i undersøkelsen fra 2019 er: 

                                                   
2 Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten 
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·  Petroleumstilsynets tilsynspraksis har for de undersøkte tilfellene hatt begrenset effekt på 
selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. 

·  Det vises til enkeltepisoder hvor Petroleumstilsynets tilsynsmetodikk ikke bidrar til å avdekke 
alvorlige sikkerhetsutfordringer. 

·  Selskapene utbedrer ikke alltid regelverksavvik etter tilsyn, og Petroleumstilsynet følger heller ikke 
alltid godt nok opp at avvik rettes opp. 

·  Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det, og 
undersøker ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg. 

·  Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i bruk Goliat uten at plattformen var sikkerhetsmessig 
forsvarlig. 

·  Arbeids- og sosialdepartementet sikrer seg ikke relevant styringsinformasjon om 
Petroleumstilsynets effekt og følger ikke opp om tilsynet ivaretar sitt ansvar for IKT-sikkerheten på 
en god måte. 

Bellona har begjært innsyn i relevante dokumenter i Petroleumstilsynets journal. Erfaringene våre viser at 
det er vesentlige mangler i Petroleumstilsynets journalføringer. Relevante dokumenter blir ikke journalført i 
henhold til offentlighetsloven og arkivloven. Mange dokumenter blir ikke journalført innen rimelig tid. I og 
med at journalen er hovedredskapen myndighetene har til å holde orden og kontroll i saken må det antas 
at journalføring skjer kontinuerlig. At journalføring skjer opptil 9 måneder etter at dokumentene mottas er i 
strid med offentlighetsprinsippet. Det er åpenbart brudd på normalkravet om at journalføring skal skje 
fortløpende. Treg journalføring er til hinder for offentlighetens innsyn i myndighetenes arbeid. 

 

 

 

Figur 2 Eksempel på 3 og 9 måneders forsinket journalføring i Petroleumstilsynets sak nr. 2020/252 og 2020/122. 

Erfaringen fra granskingen viser at det tar opptil en måned for å få innsyn i offentlig postjournal, og i mange 
tilfeller er informasjon vi anser som relevant sladdet. Vi vil også bemerke at det kan synes som det er 
mangler ved journalføringen, og at korrespondanse pr mail eller SMS direkte mellom tilsynets 
saksbehandler og bedriften ikke er journalført. Bellona forespurte Ptil 10. oktober 2020 om slik 
kommunikasjon finnes utover det som er registrert i journalene til nå.  Vi avventer svar på dette før vi kan 
konkludere om så også er tilfelle i denne saken. 
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Petroleumstilsynet skal offentliggjøre tilsynsrapporter på sine hjemmesider. Ingen tilsynsrapporter fra tiden 
før 2014 er tilgjengelig på ptil.no. Rapportene fra tilsyn utført før 2014 er således ikke offentlig lett 
tilgjengelig, da eneste måten å få tilgang på dem er gjennom innsynsbegjæringer i Petroleumstilsynets 
postjournal. Tilsynsrapporter fra tiden før 2011 er ikke tilgjengelig via søkeportalen eInnsyn.no. Eneste 
måten å få tilgang til disse rapportene, som skal være offentlige, er ved å sende forespørsel til 
Petroleumstilsynet. 

I lys av Riksrevisjonens undersøkelse av Ptil finner Bellona grunn til å gjøre enkelte betraktninger når det 
gjelder Ptils habilitet i deler av denne granskningen. 

Vi vil bemerke at sakens dokumenter viser at Ptils arbeid med tilsyn og granskinger er omfattende og har 
avdekket en rekke brudd på regelverket. Ptil har ønsket å drive sikkerheten fremover med dialog og 
samarbeid. Petroleumstilsynet har derimot hatt for stor tillitt til at Equinor følger opp avvik etter tilsyn og 
granskinger. Med unntak av ett tilfelle fremstår det som det ikke får konsekvenser når Equinor grovt bryter 
med det tillitsbaserte systemet. 

Ptils metodikk og virkemidler fanger ikke opp situasjoner der Equinor systematisk bryter premissene som 
ligger til grunn for det tillitsbaserte systemet. 

Petroleumstilsynet har fortsatt ikke anmeldt en eneste sak. I en verktøykasse bestående av pålegg, 
tvangsmulkt, stans av virksomhet, overtredelsesgebyr og politianmeldelser, bruker Petroleumstilsynet 
nesten utelukkende pålegg, også i alvorlige saker. De mest alvorlige sanksjonsmidlene har aldri blitt brukt3. 

Bellona forventer at Ptils granskingsrapport av brannen vil belyse Equinors manglende oppfølging av avvik. 
Ptil har et tillitsproblem, og er avhengig av å ta i bruk strengere virkemidler for å heve sikkerhetsnivået i 
norsk olje og gassvirksomhet. Samtidig frykter Bellona at Ptil ikke vil se brannen i lys av en omfattende 
ukultur med kostnadskutt på bekostning av sikkerhet som strekker seg langt utover Melkøya. 

Bellona mener at Ptils manglende oppfølging av virksomheten også må granskes som bakenforliggende 
årsak til brannen 28. September.   

Ptil må kreve at alle avvik fra tidligere tilsyn, samt i den pågående granskingen av brannen må være lukket 
før Hammerfest LNG får tillatelse til å starte opp driften av anlegget igjen. Dette bør kommuniseres 
umiddelbart. 

1.2.3 Politiets rolle i saken  
Politiet har generelt kapasitetsproblemer og mange saker å prioritere.  Riksadvokaten har bemerket dette 
etter tidligere avsløringer av manglende oppfølging fra politiet i saker som omhandler lovbrudd i 
petroleumsindustrien. Riksadvokaten har påpekt at det forventes at Petroleumstilsynet anmelder saker de 
mener politiet burde være oppmerksom på.  

Bellona vil bemerke at politiets henleggelse av Bellonas anmeldelse av HLNG og Snøhvit for ulovlige utslipp 
av giftige flammehemmere, og overtredelse av forurensingsloven for utslippene på Njord i 2013 er 
eksempler på at denne type saker alt for ofte ikke blir fulgt opp av politiet. 

Miljøkriminalitet har lav prioritet i politiet og det er åpenbare utfordringer med kompetanse og kapasitet. 

Finnmark politidistrikt etterforsker brannen på Hammerfest LNG, med bistand fra Kripos. Bellona har tillit til 
at etterforskningen vil avdekke direkte årsak til brannen, men frykter samtidig at indirekte årsak til brannen 
og eventuelt personlig ansvar ikke vil bli belyst. Bellona har utarbeidet denne dokumentasjonen for å bistå 
politiet. 

                                                   
3 Klassekampen, 20. august 2020. 
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2 Bakgrunnsinformasjon 
 

2.1 Hammerfest LNG 
Hammerfest LNG ligger i Hammerfest kommune i Finnmark der Equinor er operatør. Anlegget ble satt i drift 
i 2007. Hammerfest LNG er Norges og Europas første produksjonsanlegg for nedkjølt, flytende naturgass 
(LNG), og produseres årlig 4,6 millioner tonn LNG, 0,34 millioner tonn LPG og 0,83 millioner tonn 
kondensat. 

 

Figur 3: Flyfoto av Hammerfest LNG på Melkøya. Kilde: Equinor 

Ubehandlet gass, kondensat (lettolje) og tilsatt frostvæske strømmer gjennom en 143 km lang rørledning 
fra feltene til LNG-anlegget på Melkøya. Her ledes blandingen først gjennom en væskefanger hvor 
strømmen blir separert slik at gass, kondensat og vann/frostvæske kan sendes videre inn i anlegget i 
separate rør. Blandingen av vann/frostvæske separeres i et eget anlegg, vannet renses videre i et biologisk 
renseanlegg før det slippes ut til sjø, mens frostvæsken brukes om igjen. Kondensatstrømmen blir kjørt 
gjennom en egen produksjonsprosess før det endelige produktet blir lagret på en av fire tanker 4. 

Gass-strømmen ledes fra væskefangeren inn i prosess-området hvor den klargjøres for nedkjøling. Her 
fjernes karbondioksid (CO2) og vann. Den rensede gassen blir ledet inn i selve kjøleanlegget, hvor den i 
flere trinn blir kjølt ned til ca. -163 ºC. Gassen går da over til væskeform og volumet reduseres 620 ganger. 
Dette gjør lagring og transport enklere. Den nedkjølte flytende gassen blir lagret i store tanker på anlegget. 
To av tankene inneholder LNG med en temperatur på ca. -163 ºC, en tank inneholder flytende 
petroleumsgass (LPG) med en temperatur på ca. -35 ºC, og den siste inneholder kondensat. 

For å forsyne kjøleprosessen med energi er det bygget et eget energianlegg på Melkøya. 

                                                   
4 Equinor 
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Figur 4 3D-modell av Hammerfest LNG. Kilde: Equinor5 

Oversikt over systemer på Hammerfest LNG: 

• System 11 – Væskefanger 
• System 12 – Innløps fasiliteter 
• System 13 – MEG gjenvinning 
• System 20 – Kondensatbehandling 
• System 21 – Gassbehandling 
• System 22 – CO2 fjerning 
• System 23 – Tørking 
• System 24 –  CO2 tørking og kompresjon og reinjeksjon 
• System 25 – Cold box, kompresjon og sjøvannsavkjøling 
• System 26 –   Produksjon av etan, propan, LPG og kondensatprodukter. 
• System 27 – Gassbehandling 
• System 42-47 – Lager og lasteanlegg for kondensat, LPG og LNG 
• System 50 – Hotoil 
• System 54 – Trykkavlastning (fakkel) 
• System 55 – Sjøvannssystem 

                                                   
5 Presentasjon av Equinor 2011 
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• System 57 – Fyrgass 
• System 64 – Vannrensing 
• System 75 – Nødavstening (ESD-systemet) 
• System 81 – Strømgenerering og varmegjenvinning 

 

2.1.1 Problemer siden oppstart 
Anlegget har hatt en rekke utfordringer siden oppstart, og det er Bellonas vurdering at det ble tatt en rekke 
snarveier for å få ned kostnader både ved design og i senere endringer ved bygging og modifisering av 
anlegget.  

Anlegget ble åpnet i august 2007 og har hatt en rekke problemer under Equinors drift og ledelse. Dette 
viser tidligere hendelser.  Det har siden oppstarten av anlegget på Melkøya og Snøhvit vært et høyt antall 
urovekkende hendelser med storulykke potensiale før storbrannen 28. september. 

Siden anlegget åpnet i 2007, har til sammen 178 uønskede hendelser blitt rapportert inn til 
Petroleumstilsynet. 68 av disse går under gasslekkasjer, utslipp eller brannhendelser. Fagforeningen 
mener det kan skyldes for få folk på jobb. 6 

2.2 Trepartssamarbeidet utfordret av Equinor 
Trepartssamarbeidet mellom arbeidstagere, selskap og myndigheter er helt sentralt i sikkerhetsarbeidet i 
norsk olje og gass industri på land og til havs. Trepartssamarbeid har lang tradisjon i norsk arbeidsliv, men 
denne saken utfordrer trepartssamarbeidet kraftig. Systemet er tillitsbasert, og Equinor har brutt tilliten til 
de andre partene ved flere anledninger. Petroleumstilsynet observerte i 2020 at forhold som er tatt opp i 
2011, 2013 og 2017 ikke er utbedret. I noen tilfeller var avvik lukket i avvikssystemet selv om arbeidet ikke 
var utført. I muntlig tilbakemelding om funn fra tilsyn i 2020 kommer det frem at noen av disse avvikene 
fortsatt ikke er lukket. Miljødirektoratet observerte i 2019 at avvik påpekt i 2016 og 2018 ikke er utbedret. 

Stortingsmeldingen St.meld. 12 (2017-2018) indikerer også at partssamarbeidet i petroleumsnæringen nå 
utfordres i større grad enn tidligere. 

Norske myndigheter har brukt denne norske modellen som begrunnelse for å ikke implementere EUs 
offshore direktiv. Bellona vil oversende informasjon til EU for igjen å dokumentere at det er store svakheter 
ved det norske systemet som tilsier at det er viktig at EU presser på for at Norge skal implementere dette. 

 

2.2.1 Høyt stressnivå – mange hendelser 
Informasjon Bellona har innhentet tyder på at Hammerfest LNG er underbemannet. Det fører til merarbeid 
for de ansatte og prioritering av oppgaver. Det fører til økt stress og etterslep på forebyggende vedlikehold, 
oppfølging av avvik og andre sikkerhetsoppgaver.  

 

2.2.2 Arbeidstakermedvirkning 

Mandags morgen 28. september presenterte de store endringer i ledelsen. Det hadde ikke vært gitt noe 
informasjon på forhånd og ingen stillinger var lyst ut. Dette er et eksempel på at trepartssamarbeidet ikke 
har fungert på Melkøya. Bellona går ikke nærmere inn i denne saken i granskingsrapporten, men anser 

                                                   
6 NRK 09.07.2020 
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dette som brudd på rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og 
styringsforskriften som gir lovpålagt involvering fra de ansatte. 

 

2.2.3 Vernetjenesten 
Samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen på Hammerfest LNG har vært utfordrende, og ansatte har 
gjentatte ganger er rapportert om brudd på regelverket til Petroleumstilsynet. På Hammerfest LNG er det 
avdekket forhold rundt vernetjenestens arbeidsforhold som er svært alvorlige.  En alvorlig svakhet er 
anleggets ledelses manglende tilrettelegging for at vernetjenesten kan utføre sine oppgaver, fristilt fra sine 
oppdrag i driften av anlegget på Melkøya. Dette er brudd på rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for 
arbeidstakermedvirkning, andre ledd. 

Kilder forteller Bellona at når vernetjenesten må konfrontere ledelsen om innsparinger, fristilling av 
oppgaver for å kunne gjennomføre lovpålagte verneoppgaver og ikke får gehør for innspill eller varsler så 
går det utover et mer systematisk og forebyggende arbeid. 

Petroleumstilsynet har nylig for tiende gang siden 2016 avdekket at Equinor ikke sikrer nok tid til 
vernearbeid eller god nok kompetanse i vernetjenesten. Det fremgår av en tilsynsrapport som snart blir 
publisert.  

I rapporten fremgår det at Equinor ikke sikrer at vernetjenesten har tid til å delta på møter og andre 
aktiviteter i utvikling av HMS-styringssystemet, hvilket er brudd på arbeidsmiljøloven og rammeforskriften 
og i strid med Equinors interne krav. Det er også påvist mangelfull opplæring av verneombudene og for 
sein involvering i saker av betydning for HMS.  Se vedlegg 4. 

I Petroleumstilsynets rapport fra 2020 fremkommer det kritiske forhold fra verneombudene ved Hammerfest 
LNG: 

·  Teknisk støtte oppleves som svak da det tar lang tid å få svar. Det har blitt verre i det siste. 
·  Equinor har ikke kommunisert levetidsvurderinger av hovedkomponenter til organisasjonen. 
·  Det tar lang tid å rette opp svakheter og mangler. 
·  Ledelsen tar ikke benzen-eksponering på alvor. 
·  Vernetjenesten var redde for å bli hovedverneombud, da det vil virke negativt på den enkeltes 

karrieremulighet. 

 

2.2.4 Bemanning og kompetanse 
På Hammerfest LNG har det blitt påpekt en rekke forhold rundt bemanning og kompetanse som øker 
sikkerhetsrisikoen.  

·  Manglende arbeidstakermedvirkning 
·  Manglende kompetanse 
·  Manglende opplæring 
·  Manglende bemanning 
·  Utvidede ansvarsområder for el-tilsyn 

Ptil bemerket under tilsyn i 2011 at Hammerfest LNG for tiden har mange ansatte med relativt liten” fartstid” 
og det kan synes vanskelig å holde på folk over lengre tid. I tillegg blir det bemerket at bemanningen er lav 
i forhold til kompleksiteten ved anlegget.  

Kompetanse : Under Ptils driftstilsyn i 2019 kom det frem at mange erfarne operatører og ingeniører har 
sluttet, og blitt erstattet av nytt personell. Det var usikkerhet blant erfarne operatører om disse nytilsatte 



 
 

21 
 

med bakgrunn utenfor Hammerfest LNG, faktisk har tilstrekkelig forståelse av og om de har fått tilstrekkelig 
opplæring i den spesielle prosessen på Hammerfest LNG og de risikoer fabrikken representerer. 

Kapasitet : Under Ptils tilsyn i 2019 kom det frem at Hammerfest LNG har utfordringer knyttet til kapasitet. 
Det har vært stor turn over, sykefravær, rekrutteringsproblemer og stor arbeidsmengde for den enkelte. Det 
anses som noe av forklaringen på 3000 timer med etterslep på forebyggende vedlikehold. 

Kilder bekrefter til Bellona at mange ansatte har sluttet ved Hammerfest LNG de siste tre årene, og at det 
er store utfordringer med kompetanse og kapasitet.   

 

2.3 Tilsyn og gransking fra Ptil 
Det har vært 8 tilsyn og 2 granskninger av HLNG og Snøhvit i årene 2017 -2019. I disse tilsynene er det 
funnet avvik, dvs. brudd på lover og forskrifter. Det ble i 2019 gjennomført et tilsyn som avslørte svært 
graverende forhold, brudd på forskrifter og direkte lovbrudd.  Dette tilskrives systematisk svikt hos Equinor.   

Fra 2017-2019 avdekket Ptil og Mdir 30 avvik fra regelverket og 28 forbedringspunkter. Avvikene omfatter 
mer enn 40 paragrafer i forskrifter. 

Equinor har bevist latt være å informere Ptil om varsler feil og avvik, for eksempel i hydratsaken. 
Miljøstiftelsen Bellona mener Equinor-ledelsen har begått alvorlige forsømmelser med sikkerheten på 
Melkøya, eksempelvis ved å rapportere at avvik er lukket selv dette viser seg å være tilfelle. Det er også 
eksempler på at Equinor svarer til myndighetene at avvik skal utbedres innen visse frister. Myndighetene 
har tillitt til at Equinor gjør som de skriver at de skal, og avslutter dermed tilsynet men det viser seg ved 
flere tilfeller at avvikene fortsatt er tilstede ved neste tilsyn. Dette er svært alvorlig og innrømmes delvis av 
Equinor 7. Anleggsdirektør Sandvik innrømmer at Hammerfest LNG ikke har gjort en god nok jobb. 

I forbindelse med Ptils tilsyn i 2020, der det vil komme frem at avvik fra 2017 fortsatt ikke er lukket, har 
tillitsmannstjenesten og vernetjenesten meldt ifra om hvordan situasjonen er til Ptil. Bellona forventer at 
dette vil fremkomme av Ptils granskingsrapport. 

2.3.1 Tilsynsmetodikk i Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet 
Petroleumstilsynet utfører tilsyns for å sikre at virksomheten til enhver tid møter kravene i 
petroleumsregelverket. Tilsynsaktiviteten omfatter møter, samtaler, dokumentgjennomgang, verifikasjoner 
og funksjonstesting i anlegget.  

Tilbakemeldinger etter tilsyn fra Ptil deles i to kategorier: 

·  Avvik : Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. 
·  Forbedringspunkt : Knyttes til observasjoner hvor Ptil ser mangler, men ikke har nok 

opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 

Når tilsynet påpeker et avvik eller forbedringspunkt er det svært ofte en rekke forskjellige forhold av 
forskjellig type karakter som kan være tatt opp av tilsynet eller granskningen. 

Det betyr at et avvik som er påpekt i tilsynet eller granskningen kan bestå av mange lovbrudd som bryter 
med flere forskrifter. 

Miljødirektoratet (Mdir) utfører revisjoner ved å granske dokumenter, intervjue sentralt plasserte personer 
i organisasjonen og verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i 
praksis. 

Mdir anvender følgende inndeling ved tilbakemeldinger etter sine revisjoner: 

                                                   
7 Equinor pressemelding 2. oktober 2020 
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·  Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
·  Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 

men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
·  Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 

virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble 
tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger 

 

2.3.2 Styrende dokumenter 
Det fremkommer av sakens dokumenter at Equinor HLNG og Snøhvit har en rekke utfordringer og 
betydelige mangler med styrende dokumenter. 

I en rekke tilsyn er dette påpekt, uten at Equinor kan sies å etterleve krav på tilfredsstillende måte. Dette er 
en til dels gjennomgående tematikk i en rekke tilsyn, og viser at Equinor ikke evner metodisk styring av 
anlegget. Bellona vil bemerke, at det er snakk om forhold som det burde være åpenbart at Equinor har i 
orden og som vi finner oppsiktsvekkende ikke er i henhold til forskriftene, blant annet manglende 
vedlikeholdsstrategi. 

En rekke av disse forholdene er ulovlige, og Equinor har systematisk brutt lovverket. I flere tilfeller er dette 
påtalt av Ptil og Mdir uten at forholdene er rettet. Dette vitner om svært mangelfull metodikk for 
styringsdokumenter av vital karakter. 

2.3.3 Manglende vedlikehold 
Ptil førte storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg i 20178. Det ble registrert at intervall for 
ytelsestesting av sikkerhetskritisk utstyr (nødlys) var satt til å være 48 månedlig og det fremstod som at 
Equinor i stor grad baserte seg på korrektivt vedlikehold. Equinors interne retningslinjer tilsier at intervall 
for denne type utstyr er 12 månedlig. Vedlikeholdsfrekvensen synes ikke tilpasset utstyrets klassifisering. 
Det ble også funnet fem tilfeller av vedlikeholdsetterslep på sikkerhetskritisk utstyr. Tilsynet i 2020 avdekket 
at Equinor fortsatt har høy feilrate på denne type utstyr. 

Det ble registrert at intervall for enkelte Ex utstyrsgrupper hadde lavere hyppighet for Ex-inspeksjon enn tre 
(3) år. Equinor kunne ikke vise hvordan fastsetting av intervaller over tre (3) år systematisk følges opp, 
vurderes og dokumenteres.  

I 2019 gjennomfører Petroleumstilsynet tilsyn9 med drift og vedlikehold, og finner tre graverende avvik. 

·  Mangler ved styring av vedlikeholdet for Hammerfest  LNG og Snøhvit 
·  Manglende strategi for vedlikehold 
·  Manglende oversikt over konsekvenser av svekkelser av barrierer 

Hammerfest LNG har en stor andel korrigerende vedlikehold sammenliknet med andre landanlegg.  

Det kommer frem at Hammerfest LNG har 3000 timer etterslep på forebyggende vedlikehold. Totalt har 
HLNG ca. 270 000 timer vedlikehold pr år10. Det viser at Equinor ikke klarer å gjennomføre vedlikehold i 
samsvar med egne frister. Ptil mener Equinor har kapasitetsproblemer for å komme a jour med 
vedlikeholdsetterslepet. Det har vært stor turn over, sykefravær, rekrutteringsproblemer og stor 
arbeidsmengde for den enkelte.  

En relativt stor del av vedlikehold er i kategorien «uestimert». Equinor skriver til Ptil at dette ikke er en 
sikkerhetsrisiko.  

                                                   
8 Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg 2017 
9 Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og vedlikehald 2019 
10 Equinor i kommunestyremøte 15. oktober 2020. 
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Flere eksempler på barriesvekkelser ble avdekket under tilsynet, f.eks. alarmer som ikke fungerte, og 
inspeksjoner som ikke var utført. Ptil mener det er svakheter ved Equinors informasjonssystem for vurdering 
av totalrisiko. 

Ptils rapport etter tilsyn i August i 2019 viser omfattende brudd på regelverket er dokumentert og Ptil fastslår 
at på enkelte områder, så som f.eks. etterslepet på vedlikehold, er forholdene verre enn på andre anlegg. 

Bellona bemerker at det er bekymringsfullt at operatøren aksepterer at sikkerhetskritisk utstyr ikke til enhver 
tid vil kunne utføre sin tiltenkte funksjon. 

 

2.3.4 Gransking av LNG-lekkasje på tankbil 2018 
I forbindelse med fylling til tankbil oppstod det den 17. juni 2018 en LNG-lekkasje på Equinors anlegg 
Hammerfest LNG på Melkøya. Ptil gransket hendelsen og la frem rapport 7. desember 2018 (korrigert 13. 
desember 2018). 

Faktisk konsekvens:  Equinor har estimert lekkasjen til ca. 996kg LNG til omgivelsene. 

Potensiell konsekvens:  Lekkasjen fra tankbilen kunne, under marginalt endrede omstendigheter, blitt 
antent, og sjåføren kunne fått en tredjegradsforbrenning i løpet av 2-3 sekunder. 

Direkte årsak: Ventil V21 ikke ble stengt under verifisering av væskenivået i tankbilen. 

Bakenforliggende årsak: Metoden for fylling hadde bare en barriere mot lekkasje. 

Avvik: 

·  Manglende kjennskap til og oppdatering av driftsdok umentasjon 
·  Svakheter ved utforming av anlegg for overfyllingsv ern og mangler ved tennkildekontroll  

Bellonas vurdering av LNG-lekkasjesaken 
Fyllesystemet for LNG på tankbil er i høy grad basert på manuell håndtering med svake barrierer og risiko 
for lekkasje. Med potensiell tennkilde fra bilens tenning kunne konsekvensene blitt store inne på et LNG-
anlegg. Usikkerheten operatøren viste i håndtering av gasslekkasje og nedstenging av anlegget er 
urovekkende. Equinor svarer ikke på alle punktene fra Petroleumstilsynets granskingsrapport, og blir purret 
på av Petroleumstilsynet i brev 1. februar 2019. Bellona mistenker Equinor for å ikke følge opp alle pålegg 
fra Petroleumstilsynet innen rimelig tid.  

Ifølge kilder er det fremdeles problemer med LNG-fyllestasjonen. De samme ventilene det var problem med 
i 2018 lekker fortsatt LNG uten at nødvendig reparasjoner og vedlikehold blir utført. Det er svært alvorlig at 
en hendelse som under marginalt endrede omstendigheter kunne ført til alvorlige personskader i 2018 
fortsatt er til fare for personell to år etter Petroleumstilsynets gransking.  

 

2.3.5 Gransking av hydratsaken 2019 
Problemer med hydrater i sikkerhetsventiler er svært alvorlig svekkelse av barrierene i anlegget og 
medfører storulykkepotensiale. Hydrater dannes i blandinger av metan og vann ved lav temperatur og høyt 
trykk, slik som på HLNG. Hydrater danner isplugger i rør og ventiler og hindrer gjennomstrømming. 
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Figur 5 Dannelse av hydrater i PSV, kilde: Safety Critical Heat Conservation - Work Group Report 2013 

 

Hammerfest LNG (HLNG) stengte ned anlegget 11.-14. mars 2019 for å 
midlertidig utbedre svakheter ved flere sikkerhetsventiler (PSVer) på 
anlegget. Årsaken var manglende varmekabler og isolasjon på til 
sammen 190 ventiler. Det var dermed fare for at det kunne dannes 
hydrater i eller oppstrøms PSVene. Dette kunne resultere i at ventilene 
ble blokkert eller fikk redusert kapasitet. Etter nærmere samråd med 
Equinors fagstige, 6. mars 2019, ble situasjonen samlet sett vurdert som 
så alvorlig og usikker at det var nødvendig å iverksette nedstengning og 
reparasjon. Arbeidet med å bytte midlertidige varmekabler med 
permanente varmekabler ble startet siste halvdel av mars og ble opplyst 
å ville pågå til tidlig høst 2019. 

HLNG ble informert om risikoen ved manglende varmekabler og isolering 
av PSVene gjennom en rapport fra fagstigen i 2013 og egenevaluering 
av anlegget i forbindelse med input til rapporten. Rapporten fokuserer 
blant annet på viktigheten av varmekonservering av PSVer og 
misforståelser og uklarheter rundt hydrater og hvor disse kan oppstå. I 

tillegg ble manglende varmekonservering påpekt gjennom internverifikasjon av sikkerhetssystemene (TTS) 
i 2010 og gjenåpnet i 2015. Det har mellom 2008-2013 vært rapportert minst 5 uønskede hendelser i 
Equinor der PSV-er har vært blokkert av hydrat. 

I desember 2017 ble det funnet hydrat i en PSV. Dette ble ikke registrert i Equinors system for rapportering 
av avvik, men ble kjent i organisasjonen i begynnelsen av 2018. 

Equinor informerte Petroleumstilsynet (Ptil) første gang 7. mars 2019 om situasjonen. Ptil besluttet 22. mars 
2019 å granske hendelsen med bakgrunn i svekkelsenes potensial og at det tok lang tid fra svekkelsene 
ble oppdaget til det ble besluttet å stenge ned for å utbedre disse. 

Kravet til to barrierer mot for store trykkpåkjenninger slik regelverket krever er ikke alltid oppfylt i anlegget 
på Melkøya. HLNG er derfor mer sårbart med tanke på blokkering av PSVer. Dette var ikke kjent for flere 
av relevante ledere. Det var utskifting av ledere underveis i saken som også kan ha bidratt til andre 
prioriteringer.  

Figur 6 Hydratdannelse i PSV. 
Kilde: Equinor 
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Faktisk konsekvens:  Det har vært redusert eller manglende barriere for begrensning av trykkpåkjenning i 
deler av prosessanlegget. 

Potensiell konsekvens:  Dersom det hadde oppstått feil eller ustabilitet i anlegget som hadde medført 
behov for PSVene, kunne det i verste tilfelle resultert i brudd i prosessutstyret de skulle beskytte. Et brudd 
i en trykktank som følge av overtrykk er en svært alvorlig hendelse som kan resultere i et stort utslipp av 
hydrokarboner. Om utslippet antennes vil det bli en hendelse med storulykkepotensial som kunne resultert 
i flere dødsfall og store materielle skader på anlegget. 

Direkte årsak: Den direkte årsaken til at det var et potensial for å blokkere PSVene, var at det ikke var 
installert varmekabler og isolasjon for å sikre at temperaturen i ventilene holdes over hydratdannelses-
temperaturen. 

Bakenforliggende årsaker og avvik 
·  Risikoen ble undervurdert. Hydratene som ble oppdaget i desember 2017 ikke ble vurdert store 

nok til å blokkere PSVen.  
·  Det tok lang tid fra Teknisk Tilstand Sikkerhet-gjennomgang (TTS) i 2015 gjorde HLNG 

oppmerksom på at PSVene manglet varmekonservering til hydratene ble oppdaget desember 2017 
til en stengte ned HLNG-anlegget i mars 2019. Nødvendige aksjoner ble ikke satt i gang. 

·  Ledelsen hadde ikke tilstrekkelig kjennskap til omfanget av mangelfull prosess-sikring i anlegget. 
·  HLNG har ikke hatt et godt nok system for å følge opp og korrigere barrieresvekkelsene innen 

rimelig tid. 
·  Svekkelsene relatert til funnet av hydrater ble ikke håndtert på en tilfredsstillende måte. 
·  HMS hendelser har ikke blitt registrert i henhold til Equinor konsernets styrende systemer. 

 
5. september 2019 pålegger Petroleumstilsynet Equinor å gjennomgå egen styring av sikkerheten på 
HLNG, og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at Equinor er i stand til å: 

* identifisere barrierer som er svekket eller ute av funksjon, 
* vurdere kombinasjonen av svekkede barrierer, 
* sikre at nødvendige kompenserende tiltak blir implementert, 
* utbedre barrierer som er ute av funksjon eller svekket, 
Fristen for å etterkomme pålegget er 31. desember 2019. Hammerfest LNG har søkt om dispensasjon fra 
kravet om varmeisolering av PSV-er frem til 15. desember 2020. Det er ti år siden svakheten ble påpekt. 
 
Bellonas vurdering av hydratsaken 
Hydrater i PSVer kan ha vært et omfattende problem på HLNG over flere år uten at de har blitt oppdaget 
fordi hydratene smelter. HLNG har derfor ikke oversikt over problemet under drift på vinterstid. 

Equinor viser manglende risikovurdering i hydratsaken. Anlegget er designet uten varmekabler på PSV-er, 
og dette øker risikoen for hydratdannelse. Til tross for internrevisjon for sikkerhetssystemer (TTS) påpekte 
dette i 2010 og 2015. I 2013 unngår HLNG å vurdere behov for varmekabel på PSV-er, selv om dette ble 
kommunisert fra fagstigen.   

Equinor lærer ikke av egne feil. Det har vært rapportert minst fem uønskede hendelser med hydratblokkerte 
sikkerhetsventiler tidligere uten at tiltak har blitt iverksatt på Hammerfest LNG. En omfattende studie fra 
2011 viser omfattende læringsproblemer i organisasjonen11. 

Manglende sikkerhetskritisk varmekonservering kan sette sikkerhetssystemet helt ut av funksjon, noe som 
bryter med regelverket. Hammerfest LNG har brutt regelverket under hele driftstiden, og med overlegg 
siden 2013. 

                                                   
11 Læring av hendelser i Statoil, IRIS, 2011. 
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Det er sterkt kritikkverdig av Equinor å ikke rapportere Ptil om manglende sikkerhetsbarrierer som følge av 
hydratdannelse i sikkerhetsventilene før 7. mars 2019. Equinor oppdaget hydrater i PSV-er allerede i 2017. 

Bellona hevder Equinor ignorerte risiko for storulykkepotensial, og at Petroleumstilsynet burde anmeldt 
Equinor for forholdet. 

Per dags dato er forholdene fremdeles ikke utbedret. I følge kilder er stort sett alle PSV-er midlertidig isolert. 
Vernetjenesten har reagert på hvorfor PSV-ene bare er midlertidig isolert, uten å ha mottatt noe svar. 
Bellona oppfatter det som oppsiktsvekkende at man ikke har kommet lengre i arbeidet siden 2017. 

Manglende rapportering av hendelser: I 2013 og 2014 åpnet PSV-er seg utilsiktet pga. manglende 
varmekabler. Dette ble rapportert via M2 notifikasjoner, men ikke registrert i Synergi. Synergi er Equinors 
system for rapportering av uønskede hendelser.  

 

2.3.6 Equinor har bevist latt være å informere Ptil om feil og avvik 
Equinor rapporterte ikke til Ptil om manglende sikkerhetsbarrierer som følge av hydratdannelse i 
sikkerhetsventilene før 7. mars 2019. Equinor oppdaget hydrater i PSV-er allerede i 2017. 

Equinors interne vedlikeholdssystem viser at det har vært mange tilfeller av oljelekkasjer i luftinntakene 
på turbin tidligere, uten at Petroleumstilsynet har vært varslet. 

 

2.3.7  Equinor har bevisst desinformert Petroleumstilsynet 
Dette gjelder flere forhold ved driften av Equinors anlegg på Melkøya og Snøhvit hvor Petroleumstilsynet 
har påpekt avvik og brudd på regelverk.  Equinor har så rapportert tilbake at disse avvikene er lukket, mens 
dette viser seg å ikke være tilfelle.  

Det er kritikkverdig av Ptil å ikke følge opp at avvik blir lukket. Det virker som om Ptil har for stor tillitt til at 
operatøren utbedrer nødvendige tiltak. 

Det virker som operatøren ikke prioriterer å utføre aksjoner som følge av avvik som Ptil avdekker. Det er 
sterkt kritikkverdig av operatøren å lukke avvik i eget avvikssystem uten å faktisk utføre arbeidet i praksis. 

Fra Ptil tilsyn 2012: «Aksjonen er lukket og godkjent 16.12.2011, uten at det fremkommer noe spesifikt 
tiltak mht. å kartlegge og redusere eksplosjonsrisiko». 

Fra Ptil tilsyn 2017:  «Vi viser til at tilsvarende forhold er tatt opp i to (2) tidligere tilsyn, henholdsvis i 2011 
og 2013. Statoil har ved begge anledninger meldt tilbake at forholdet skulle utbedres. Det fremgår også av 
Statoils interne avviksbehandling at aksjoner for å ivareta forholdet er utført og at behandlingen er lukket. 
Basert på testresultat kan ikke Ptil se at Statoil har korrigert tidligere påpekt avvik fullt ut som beskrevet til 
Ptil i svar etter tidligere gjennomførte tilsynsaktiviteter.» 

Etter storulykketilsyn av Ptil og NSO i 2013 ble det registrert en anmerkning om at sikkerhetsrapporten ikke 
var oppdatert. Hammerfest LNG skriver i kommentar etter tilsynet at sikkerhetsrapporten er oppdatert og 
vil bli oversendt myndighetene. Miljødirektoratet avdekker at dette ikke ennå ikke er gjort under et tilsyn i 
2018.  

Fra Mdir tilsyn 2019 : «Det ble under forrige tilsyn i 2018 gitt avvik på at dette kravet i tillatelsen og 
forskriften ikke var beskrevet i noe dokument. Beredskapsplanen skulle i henhold til dette være ferdig innen 
1.1.2019. Under revisjonen kom det fram at beredskapsplanen fortsatt ikke er oppdatert med disse 
endringene, og at den ifølge planen skal ferdigstilles i løpet av 3. kvartal 2019.» 

Fra Mdir tilsyn 2019:  «Det ble gitt avvik ved inspeksjon i juni 2016 på at det ikke var montert automatisk 
deteksjon på anlegget. I svarbrevet ble det opplyst at det var opprettet en notifikasjon for å montere lokal 
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automatisk gassdeteksjon [..] Under revisjonen ble det opplyst at utstyret nå var installert, men at det ennå 
ikke var tatt i bruk.» 

 

2.3.8 Alvorlige forsømmelser av Equinor 
Miljøstiftelsen Bellona mener Equinor-ledelsen har begått alvorlige forsømmelser og hatt mangelfull 
oppfølging av sikkerheten på Melkøya.  

I fremgår av tilsynsvirksomheten i 2020 at Equinor har rapportert at avvik er utbedret uten at det er tilfelle.  
Dette er en svært alvorlig innrømmelse av Equinor.  

Hammerfest LNG har rapportert at en del av vedlikeholdsetterslepet var tatt inn uten at det medførte 
riktighet. 

Equinor har omdefinert vedlikehold fra “kritisk” til “medium”. På den måten har Equinor redusert rapportert 
etterslep på kritisk vedlikehold og dermed holdt tilbake informasjon for Ptil. Utstyr som tidligere var definert 
som kritisk for sikkerheten blir omdefinert til å være kritisk for driften, og da er det bare et pengespørsmål, 
og en måte å skule sikkerhetskritiske realiteter. 

Etterslepet på vedlikehold (3000 timer) er verre enn på andre landanlegg. Bellona vet at dette var tema 
senest på møte torsdagen før brannen. Vernetjenesten har advart mot dette og gjort Ptil oppmerksomme 
på forhold som er alvorlige. Det ble også påpekt bekymring omkring vedlikehold i turbinområdet. 

 

2.4 Uønskede hendelser på Hammerfest LNG 
Siden anlegget åpnet i 2007, har til sammen 178 uønskede hendelser blitt rapportert inn til 
Petroleumstilsynet. 68 av disse går under gasslekkasjer, utslipp eller brannhendelser. Fagforeningen 
mener det kan skyldes for få folk på jobb. 12 

Det er en rekke uønskede hendelser knyttet til turbiner og til varmevekslere i nærhet til turbinene: 

5. januar 2014:  n-pentan (sperreveske), på pumpe 25-PA-
102B lekker til atmosfære. Pakkboksen mellom pumpen og 
akslingen klarer da ikke å hindre lekkasje fra prosessmediet 
som da har passasje ut til atmosfære. Det blir observert 
slitasje på en av pakningene i pakkboksen. De 
bakenforliggende årsakene til denne slitasjen er ikke klarlagt. 
På Melkøya er det flere pumper med tilsvarende pakkbokser 
og det er ikke undersøkt om tilsvarende feil kan oppstå på 
andre pakkbokser. 8. desember 2014 og 27. januar 2015 blir 
det gasslekkasje fra nabopumpa 25-PA-102A. Det var lagt inn 
M2-notifikasjon i SAP (Equinors vedlikeholdssystem) allerede 
i 201113. 

6. januar 2014  – Lekkasje i varmeveksler 26-HB-101 på grunn av variabel strømning som følge av 
hendelsen dagen før. Pakningen var morken og hadde ikke vedlikeholdsprogram.  

8. april 2016  – Gassturbin 5 trippet da en flammedetektor ble utløst, en flammedetektor gikk i feil og en 
røykdetektor gikk i feil. Samtidig ble deluge (vanntåkeanlegget) utløst på grunn av dette. Da hendelsen 
inntraff var det driftsstans ved anlegget. Equinor fant antydning til sorte merker på varm flate i underkant 

                                                   
12 NRK 09.07.2020 
13 Equinors granskingsrapport: Gransking av: Gasslekkasje i pumpetetning og kondensatlekkasje i veksler 2014. 

Figur 7: Lekkasjepunktet for hendelsen 
5.01.2014. Turbiner i forgrunn.  Kilde: Ptil 
granskingsrapport 
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av CDP-ventilen, samt at en kobling inn til ventilen var løs. Equinor «Vurderer etablering av et 
vedlikeholdsprogram for jevnlig sjekk av koblingspunkter inne i turbinhood»14. 

Høsten 2017  - Alle 5 gassturbiner kan ha kabler som er skadet av oljedamp. Det er oppdaget oljedamp-
skade på kabler i område ved gassturbinene fra oljedamp vent. fra syntetisk smøreoljesystem til 
gassturbinene. Siden funn ble gjort høsten 2017 har kartlegging av et visst omfang blitt gjort. HLNG har 
nylig oppdaget feil på instrumentering som muligens kan spores til tilstand på kabler som følge av oljedamp. 
En kabel for en gassdetektor har fått jordfeil, dette er reparert, saken undersøkes. Videre svekkelser vil 
kunne treffe regulariteten til gassturbinene ved at disse tripper pga. feil ved gassdetektorer15. 

07. februar 2020  – Lekkasje på varmeveksler på turbin 3. Lekkasje av MEG (monoethylene glycol) fra 
hotoil varmeveksler 13-HA-102A. Dette er en hendelse med varmevekslerene som er nært tilkoblet 
turbinområdet. 

Andre brannhendelser på Hammerfest LNG: 

14. oktober 2011:   Gasslekkasje. Brann, flamme i turbin 
2. juli 2013:    Ulmebrann i forbindelse med arbeid med skjærebrenner 
6. desember 2013:   Brann i klimakontrollrom 
17. februar 2015: Brann i pumpe 
6. desember 2018:   Brann i kjelerom 
13. februar 2020:   Røykutvikling. Det lukter svidd. Svak røyk i elektrobygg. 

 

2.5 Område, utstyr og system der hendelsen inntraff 
Brannen 28. September startet i luftinntaket på turbin 4. Siden anlegget er bygget utenfor Norge, er det et 
kompakt anlegg for å få plass på skip. Turbinene står i nær tilknytning til kompressorområdet, 
prosessområdet og kjøleanlegget.   

                                                   
14 Varsel fra Equinor til Ptil, samt oppfølgingskorrespondanse. 
15 Varsel fra Equinor til Ptil. 
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Figur 8 3D-modell av prosessområdet, cold box og turbinområdet. Kilde: Equinor16 

                                                   
16 Presentasjon av Equinor 2011 
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Figur 9 Foto av en turbin ved Hammerfest LNG. Kilde: Equinor17 

 

2.5.1 Turbinene 
Dagens energianlegg består av 5 GE LM6000 PD DLE gassturbiner med varmegjenvinning, med installert 
effekt på 230 MW kraft og 197 MW varme. Kompressorene i LNG-anlegget er drevet av elektriske motorer18. 
Turbinene drives ved forbrenning av naturgass fra system 12.  

I dag er det rundt 200 gassturbiner som opererer på norsk sokkel. LM-serien gassturbin er den ledende 
typen motor i bruk, med Equinor som den ledende operatøren av denne motortypen med en flåte på mer 
enn 100 motorer. Kun et fåtall er av typen LM6000, mens LM2500 er den vanligste.  

Turbinene er levert av GE Nuovo Pignone og har 25000 timers reparasjonsintervaller (3 år). Turbinene er 
utstyrt med en varmeveksler for å hindre ising som bruker hot-oil som varmemedium. Varmeveksleren er 
laget i titan og produsert av Alstom. Forventet online (i drift) vaskefrekvens er mindre enn ukentlig. Offline 
vaskefrekvens (turbinstans) er hver tredje til fjerde uke19 .  

                                                   
17 Presentasjon fra StatoilHydro 
18 TU.no 29. Juni 2011 
19 Equinor presentasjon  
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Figur 10 Skisse av turbin. Kilde: Equinor20 

Gassturbinene har følgende tilleggssystemer: 

• luftinntakssystem 
• vannvaskesystem 
• startsystem 
• smøreoljesystem 
• utluftingssystem 
• drivstoffgassanlegg 

 

Melkøya produserer til enhver tid cirka 200 Megawatt strøm til eget forbruk. Til sammenligning bruker hele 
Hammerfest rundt 35–40 Megawatt. Equinor har ikke konsesjon til å levere strøm til Hammerfest, men linjer 
inn til byen ligger likevel åpne i et eget samkjøringsnett.21 

Kilder sier til Bellona at det har vært problemer med turbin 4 lenge. Den har i lengre tid vært kjørt med 
redusert kapasitet. Turbin 4 har også store problemer med vibrasjon. Dette har store konsekvenser for rør 
og annet tilhørende utstyr. For 1,5 år siden knakk et rør på kjølevannet til turbinen.  Vernetjenesten har 
varslet ledelsen om vibrasjonsproblemene. 

2.5.2 Hotoil  
Kraften som kreves ved LNG-anlegget på Melkøya er produsert lokalt av fem gassturbiner hver med hotoil 
(hetolje, varmeoverføringsolje) varmegjenvinningsenheter for prosessvarmeforsyning rundt på anlegget, 
deriblant forvarming av luft til turbin. Hetoljen er av typen Statoil Therm oil 30. 

                                                   
20 Presentasjon fra StatoilHydro 
21 Ifinnmark.no 



 
 

32 
 

På Snøhvit Tog I er det valgt å distribuere varmen ved hjelp av en hotoil-krets som tar opp overskuddsvarme 
fra røykgass på 450 °C ut fra gassturbinene i anlegget. Hotoil varmes opp til 260 °C, og går så i en lukket 
krets ut til varmeforbrukerne før den returnerer til nytt varmeopptak ved 140°C22 . Årsaken til at det er valgt 
å distribuere varmen ved hjelp av hotoil istedenfor damp er at damp vil fryse ved stopp i anlegget på kalde 
vinterdager. Hotoil har en selvantennelsestemperatur på 348°C23, og et flammepunkt på 236°C24. 

Hotoil varmes i en egen kjele i samme område som turbinene og pumpes under trykk rundt på anlegget for 
bruk i hele prosessen, deriblant forvarming av luft til turbin. 

Hotoil-kjele skal ikke brukes i normal drift. Den er i drift ca. 10 dager i året og under revisjonsstanser. Det 
er en del av Hammerfest LNGs tennkildekontroll. I 2011 ble det initiert 2 ukentlig forebyggende vedlikehold 
frem til at brannspjeldene på turbinene viser pålitelighet til at vedlikeholdet kan reduseres. Brannspjeld og 
ventiler skal ha en definert lukketid. Dersom dette feiler så har praksis hvert at man prøver. Bellona erfarer 
at det har vært utført tester der spjeldene først virket på fjerde forsøk og da ble rapportert som at de virket.  

Det skal utføres daglig sjekk av aktuator på innløpsspjeld mht. ising til alle turbiner. Eksosen på hetolje 
utløper ved i høyde på 39,8 m. Luftinntaket er 10 meter over bakken 25. 

 

Figur 11 Det turkise området viser skjematisk strømproduksjon, varmegjenvinning og hotoil-systemet (system 81 og 
50) Kilde: Equinor26 System 50 er hotoil systemet27. 

                                                   
22 Nesse, S., Hammerfest LNG - Energianlegg, Konsekvensutredning. OED, 2002 
23 Østerbø, Astrid M. LNG anlegg drevet av kraft fra nettet, masteroppgave NTNU, online 
24Equinor, STATOIL THERM OIL 30, Datablad 
25 Brev fra Equinor til Ptil, Svar på rapport etter tilsyn med elektro og sikkerhet[…], 28. september 2011. 
26 Equinor presentasjon 2011 
27 NTNU, prosjektoppgave, 2014 
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2.5.3 Luftinntak i turbin 
Høyden på selve luftinntaket er 6–7 meter, og bredde tilsvarende. Kapasiteten på luftinntaket er 100 
m3/sekund. Avstanden fra luftinntaket til turbinen er ca. 20 meter.  

 

Hot-oil brukes til å forvarme og tørke luft før inntak 
i kompressoren/turbinen i en sløyfe/gitter med 
sirkulerende hot-oil foran luftinntaket. Dette kalles 
for anti ice heat exchanger med tag-nummer 1380-
81-HE-401. Denne var det meldt inn vedlikehold på 
tre uker før brannen, og det er trolig her lekkasjen 
har som forårsaket brannen skjedde. I 2016 var det 
5 dagers frist til å utføre dette arbeidet. I 2019 ble 
fristen for å utføre den samme jobben satt til 45 
dager. 

Utklippet fra Equinors vedlikeholdssystem SAP i 
Figur 12 viser at krititalitetsvurdering er satt til 
«Low» på helse, miljø og sikkerhet. Utstyr som har 
lav kritikalitet på dette punktet vil ha mindre 
vedlikehold enn om kritikaliteten var satt høyere.  

11.08.2016 ble det opprettet en notifikasjon i 
vedlikeholdssystemet SAP om at det var et alvorlig 
problem med anti iceren. Den skulle ha vært 
reparert innen 5 dager, men dette skjer ikke på 
grunn av manglende ressurser. 29.11.2019 blir det 
skrevet en ny notifikasjon på det samme utstyret 
(hotoil-lekkasje), men denne gangen er tidsfristen 
45 dager. Dette er et eksempel på at tidsfrister for 
vedlikehold er utvidet i Equinor i nyere tid. Bellona 
erfarer fra kilder at hendelsen er så alvorlig at 45 

dager er altfor lang tid for å iverksette tiltak.  

Det er to ulike typer filter. Den ene typen ble 
byttet hvert år, den andre hvert annet år.  

Kostnaden ved å bytte filter var ca. 300.000kr. Etter 2016 ble frekvensen på luftfilterbytte endret til «ved 
behov» for å spare kostnader. Vernetjenesten har varslet ledelsen om risikoen ved økt 
vedlikeholdsfrekvens på filterbytte. Kilder sier til Bellona at de ikke har vært byttet på lenge.  

For å redusere risiko for brann er det viktig å følge vedlikeholdsprogram for rengjøring av luftfilter.  

Dersom det blir oljelekkasje i luftinntaket under turbindrift kan oljen så blir dette sugd rett inn i turbinen og 
utløse brann.  

 

Figur 12 Utsnitt fra SAP som viser at anti ice varmeveksleren 
for hotoil i luftinntaket på turbinen har lav kritikalitet og eneste 
konsekvens er ansett som intern lekkasje.�
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Figur 14 Skjematisk illustrasjon av luftinntaket på turbinene ved Hammerfest LNG. Kilde: Equinor28 

 
2.5.4 Vannvask av turbin 
Antall vannvask av turbin er redusert. Frem til 2014 var det 3 måneder (2000 timer) mellom vask i henhold 
til leverandøranbefaling.  Da det store innsparingsprogrammet startet i Equinor i 2014 endret ledelsen på 
anlegget dette til å kun bli utført hver 4. måned.  Ledelsen på HLNG har da akseptert å gå utover det som 
er leverandørens anbefaling på 2000 timer mellom hver vedlikeholdsstans.  

Dette har ved siden av å påvirke det rutinemessige vaskearbeidet, redusert antall ganger man kan gjøre 
større vedlikeholdsarbeid på hotoil-systemet.  På turbin 4 har vedlikehold av de-icer vært ekstra viktig da 
turbinen har slitt med vibrasjoner som gir en ekstra belastning på hotoilsystemet.  

Vannvask av tetning rundt aksling er nødvendig daglig hvor pakningen spyles. Hvis ikke vannvask utføres 
jevnlig på tetningene rundt akslingen i en slik turbin så kan det oppstå varmgang på grunn av urenheter.  
Vannvask blir også utført for å fjerne urenheter fra kompressorseksjonen.  

                                                   
28 Presentasjon fra StatoilHydro 

Figur 13 Luftinntaket og luftfiltrene på en turbin ved Hammerfest LNG. Kilde: Equinor. 
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Online vannvasking av turbin blir ikke utført på Hammerfest LNG, til tross for at leverandørens anbefaling 
om å gjøre det. Rørene for online vannvask av turbin er fysisk koblet fra. Av sikkerhetsmessige årsaker har 
vernetjenesten etterspurt online vannvasking av turbin i flere år uten at ledelsen har imøtesett dette kravet. 

Hammerfest LNG har ifølge kilder ingen faste rutiner for drenering av turbin hood. Det er meldt om flere 
tilfeller med smøreoljelekkasjer der det har blitt pisket smøreolje på detektorer som har blitt slått ut.  

Oljelekkasje fra smøreolje til lagre i turbin kan være katastrofalt. 2. oktober 2020 eksploderte en turbin i et 
gasskraftverk i India som følge av oljelekkasje fra lagre i forbrenningskammeret29. 

  
 

2.5.5 Elektrisk anlegg 
Hammerfest LNG oppdaget i 2017 omfattende skader på det elektriske anlegget og instrumenter som følge 
av oljedamp fra smøreoljesystemet til turbinene. Equinor varslet Petroleumstilsynet om saken i 2017. 
Omfanget av skadene er ikke kjent for Bellona, men Equinor varslet Petroleumstilsynet om at det har vært 
tilfeller av jordfeil på gassdetektorer som fører til trip (stans) av turbinene som følge av oljeskadene. 
Petroleumstilsynet varslet at gjennomgang av utskifting av oljeskadede kabelinstallasjoner skal være et av 
temaene under tilsynet i 2020. Rapporten fra tilsynet er ikke publisert ennå. 

Høsten 2017  - Alle 5 gassturbiner kan ha kabler som er skadet av oljedamp. 

 

Ifølge tilsynsrapporten i 2020 har oljeskadede kabler ikke blitt avviksbehandlet. Arbeidet med utskifting av 
kablene til turbin nummer 3 skulle begynne første kvartal 2021, med estimert ferdigstillelse første kvartal 
2022. Dette er enda et eksempel på at det tar lang tid fra alvorlige svekkelser oppstår til jobben med å 
utbedre tiltak blir iverksatt.   

 

3 Hendelsesforløp 28.09.2020 
 

3.1 Situasjonen før hendelsen 
Hammerfest LNG har hatt fire ukers vedlikeholdsstans. Hammerfest LNG skulle starte opp 13. September, 
men ble utsatt som følge av en gasslekkasje30. Gasslekkasjen oppstod i en varmeveksler på 
fakkelsystemet, og var så alvorlig at Equinor iverksatte gransking 31. 

25. september melder Equinor om at det har vært vedlikehold på anlegget og at det klargjøres for oppstart. 

 

                                                   
29 New Indian Express, 2. oktober 2020 
30 lngindustry.com 13.september 2020 
31 Varsling/melding fra Equinor til Petroleumstilsynet 
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Kilder sier til Bellona at Hotoil-systemet har vært gjenstand for vedlikehold under stansen. Det skal ha vært 
krangling om kampanjevedlikeholdet der eksterne kommer inn og gjør jobber mens Hammerfest LNG skal 
se til at arbeidet er korrekt utført. 

 

3.2 Tidslinje 28. september 
Tre uker før brannen var anti ice-heateren på turbin 4 (1380-81-HE-401) meldt inn for vedlikehold. 

Equinor har gjentatte ganger uttalt at turbin 4 ikke var i drift da brannen starter 32. Kilder sier til Bellona at 
hotoil-systemet var under oppvarming og at turbin 4 var ikke var i drift.  Da hotoil ble for varmt ble de-iceren 
på turbin 4 benyttet for å kjøle ned hotoilen.   

Under kampanjevedlikeholdet var en eller to flenser på hot-oil-systemet i luftfilteret på turbin 4 ikke 
etterstrammet. Manglende etterstramming av flenser resulterte i en lekkasje av hotoil i luftfilteret. Det var 
lite sirkulasjonen av luft og temperaturen økte. 

10:00:  To gassdetektorer for hydrokarboner ved luftfiltrene til turbinene «går i feil». Dette blir ikke fulgt opp, 
hvilket er en alvorlig svikt av Equinor. 

15:41 Brannen oppstod i turbin 433 . Brannen oppdages menneskelig, før sensorene fanget det opp. 
Equinor setter stab, og politiet får melding om brann med spredningsfare på Melkøya.34 Brannbekjempelse 
starter med sprinkelanlegg og vannkanoner. Kilder sier til Bellona at det er to lærlinger som oppdager 
brannen, og at ingen brannalarmer slo ut. 

Ca. 17:00:  Aurora ankommer og starter brannbekjempelse. 

 

 

Det ble kjørt evakueringsalarm og prosesslekteren ble trykkavlastet til fakkel (ESD2)35 . 

Vitne beskriver voldsom fakling. «Flammene må ha stått flere hundre meter opp i lufta. Minutter senere så 
vitne svart røyk fra turbinområdet.»36  Et annet vitne beskriver en «diger soppsky av flammer»37  

Brannsjefen i Hammerfest brann og redning beskriver brannen: «– Selv om vi hadde på oss de tykkeste 
draktene, slo varmen helt inn på kroppen straks vi ankom øya. Det ga oss en pekepinn på at her var det 
ikke snakk om et pølsebål ute av kontroll, men utrolig mye energi i sving.»38 

 

                                                   
32 TU.no, 28. september 
33 Finnmark Dagblad 7. oktober 2020. 
34 Finnmark Dagblad 1. oktober 2020.  
35 Ptil.no 
36 Finnmark Dagblad 1. oktober 2020. 
37 Finnmark Dagblad 30. September 2020. 
38 iFinnmark 30.09.2020 
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Figur 15  Foto: Redningsselskapet 

I enkelte områder av Hammerfest smalt det i kjøleskap og komfyrer idet brannen på Melkøya slo ut 
strømmen. – En kunde meldte at det smalt, slo gnister og kom røyk ut av kompressoren til kjøleskapet idet 
strømmen gikk. Andre meldte om at hvitevarene bare sluknet.  Dansere som for tiden bor i det leide 
gjenreisningshuset i Fjellgata opplevde det at strømmen gikk, kjøleskapet døde og flammene sto opp fra 
Melkøya. Da ringte de og ville bli kjørt ut av byen. De var forståelig nok redde.  

Driftssjef Øyvind Hansen i Hammerfest Energi sier til iFinnmark at det var en kjedereaksjon i nettet da 
Melkøya falt ut som utløste utkoblingen. – Dette skjedde på en eldre trafostasjon. På våre nye stasjoner, 
som Hyggevann, er dette elementet tatt bort. Statnett undersøker nå nærmere hva som har skjedd, og vi 
avventer rapporten derfra.39 

– Til vanlig flyter det rundt 50 Hz (svingninger i sekundet red.anm.) på strømnettet til kundene våre. Det 
som skjedde mandag, var at det ble overprodusert strøm på Melkøya så Megawatt med en svært stor effekt 
ble presset inn i samkjøringsnettet til Hammerfest, forklarer driftssjef hos Hammerfest Energi, Øyvind 
Hansen. For de kundene som får strøm fra Hammerfest trafo i Tunellbakken så slo frekvensvernet inn. 
Trafoen ved Hyggevann som leverer til Forsøl og Fuglenes har ikke det samme vernet, derfor gikk ikke 
strømmen i disse områdene av byen. Her har de nok hatt en strømpeak over en kort periode. Men ikke mer 
enn at nettet tåler det. 40 

Grunnen til at brannen var så kraftig og brant så lenge var fordi den ble fôret med olje41.  

19:00 Ingen synlig flamme. Slukking forsøkt avsluttet for å se om flammene blusset opp igjen. Det gjorde 
de ikke. Det ble fortsatt å kjøle ned vann 42.  

                                                   
39 Ifinnmark.no 30. september 2020 
40 Ifinnmark.no 
41 Equinor, muntlig orientering i kommunestyret i Hammerfest 15. oktober 2020 
42 Equinor, muntlig orientering i kommunestyret i Hammerfest 15. oktober 2020 
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22:30 Brannvesenet og innsatspersonell blir sendt inn for å skumlegge. Brannvesenet utførte 
temperaturkontroll 43. Ventiler ble så avstengt for å hindre tilførsel av energi44. 

23:30 Brannen bekreftet slukket.45 (21:30 ifølge Ptil) 

 

Figur 16 Luftinntaket på turbin 4 etter brannen. Kilde: Equinor. 

Værforhold 28. september: 

Temperatur: Ca. 10 °C 

Nedbør: 0 mm 

Vind: 3-6 m/s Nord-østlig 

Luftfuktighet: 75-80 %. 

3.3 Beskrivelse av Equinors håndtering av hendelsen 
Equinors håndtering av hendelsen må i hovedsak vurderes når de direkte årsakene til brannen er klarlagt. 
Bellona frykter brannen kan knyttes til bakenforliggende årsaker, omtalt i kapittel 4.2, der det fremkommer 
at Hammerfest LNG har en betydelig svikt i opprettholdelse av sikkerheten på anlegget hvilket også har 
vært påpekt i myndighetenes tilsyn- og granskingsrapporter.  

Når storbrannen var et faktum opererte Equinor etter Bellonas erfaring i henhold til prosedyre, evakuerte 
personell, kjørte ned anlegget og meldte raskt ifra til Hammerfest brann og redning og samarbeidet om 
brannbekjempelse.  

Innbyggerne i Hammerfest har kritisert Equinor for manglende informasjon under hendelsen. Innbyggerne 
fryktet storulykke, mistet strømmen en kort periode og det gnistret fra elektriske apparater.  

Ifølge Bellonas kilder har ansatte ved Hammerfest LNG ikke fått noe oppfølging i etterkant av brannen. 
Dette fører til stor frustrasjon blant ansatte. 

                                                   
43 Equinor, muntlig orientering i kommunestyret i Hammerfest 15. oktober 2020 
44 Hammerfestingen.no 01. oktober 2020 
45 Enerwe.no 
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4 Årsaksforhold og drøftinger 
Det er svært mange alvorlige forhold som blir avdekket i vår granskning av sakskomplekset HLNG og 
Snøhvit. 

Dette dokumentet vil gjennomgå forskjellige direkte og indirekte mulige årsaker til brannen og viser at det 
finnes også en rekke underliggende forhold som berører kvalitet på driften ved anlegget. 

Dette dokumentet også vise til svært alvorlige forhold fra Equinors side, og manglende virkemidler og for 
svake reaksjoner fra Petroleumstilsynets side når det tillitsbaserte systemet blir brutt.  

 De eksempler og påstander som blir fremsatt i Bellonas granskning finnes det grunnlag for i vedlegget som 
Bellona har utarbeidet over sakens gang. 

 

4.1 Direkte årsak 
Dette kapittelet omhandler Bellonas arbeidshypotese av direkte årsak til brannen 28. september og 
drøfting. 

4.1.1 Antenning av olje i luftinntaket 
Det antas at den direkte årsaken til brannen var antenning av hotoil i luftinntaket på turbin 4. Tilførsel av 
olje fôret brannen og gjorde slukkearbeidet utfordrende. Tilførsel av olje stammer trolig fra en lekkasje av 
hotoil som sirkulerer i en sløyfe for å varme opp luftinntaket og hindre isdannelse.  

Et eksternt arbeidslag har utført kampanjebasert vedlikehold på hotoil-systemet. Lekkasjen oppstod på 
grunn av at en eller to rørflenser ikke var etterstrammet, hvilket var den faste Equinor-stabens ansvar å 
etterstramme. Etterstramming skal være rutine.  Rørflensenes funksjon er å koble sammen to rør. Da disse 
ikke var tilstrekkelig koblet sammen oppstod det en lekkasje av hotoil i luftfiltrene i luftinntaket på turbinen. 
Manglende etterstramming av flenser på hotoil-systemet viser mangelfullt ettersyn av Hammerfest LNG. 

På bakgrunn av informasjon Bellona har mottatt fra kilder, antar Bellona at hotoil-lekkasjen har vært stor 
og dannet en svært brennbar atmosfære i luftinntaket. Temperaturen på oljen er ca. 260 °C og det antas å 
danne vesentlige mengder oljeholdig damp ved luftfiltrene som trolig også er av brennbart materiale. Det 
brennbare miljøet anslås å være svært lett antennelig. Den eksakte tennkilden er foreløpig ukjent, men det 
kan ikke avvises at selvantenningstemperaturen i miljøet er lavere enn selvantennelsestemperaturen til ren 
hotoil (348 °C).  

Selvantennelse i fibermateriale innsatt med olje er relativt vanlig, og en rekke store industribranner har 
startet nettopp på denne måten. Enkelte oljer begynner å reagere med oksygen allerede ved ganske lave 
temperaturer. Som all annen oksidasjon skjer dette med varmeutvikling, og hvis dette foregår inne i et 
luftfilter slipper ikke varmen ut. Temperaturen øker gradvis, og blir til slutt så høy at oljen begynner å brenne 
med åpen flamme. Det er i denne sammenheng ikke nødvendig at filteret selv kan brenne. Faren for 
selvantennelse er avhengig av egenskapene til oljen, og det er kjent at oljer medfører stor risiko for 
selvantenning i kombinasjon med fibermaterialer. 

Hotoil-lekkasjen lot seg ikke stanse etter antenning og skapte en voldsom og langvarig brann. Hammerfest 
LNG har ikke klart å isolere hotoil-systemet til turbinen for å hindre kontinuerlig tilførsel av store mengder 
olje over lang tid. Det tyder på alvorlig konstruksjonssvakhet ved anlegget. Det burde vært fjernopererte 
avsteningsventiler og nødavstengingsventiler for hotoil og mulighet for seksjonering.  

Kilder sier til Bellona at politiet og Petroleumstilsynet også jobber etter sporet om lekkasjen av hotoil 
stammer fra en flens i luftinntaket.  

I media har det blitt spekulert i om gasslekkasjen 13. september har noen sammenheng med brannen 28. 
september. Bellona har ikke mottatt informasjon som kan knytte de to hendelsene sammen. 
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4.2 Bakenforliggende årsaker 
Bellona vil i dette kapittelet ikke konkludere, men vise mulige årsaker til at brannen oppstod.   

Vi finner en rekke hendelser, varslinger og ulovligheter rundt driften av turbinanlegget som i så måte er 
relevante for den videre etterforskningen.  

Dette gjelder også andre forhold og konkrete saker på anlegget av teknisk karakter som viser kritikkverdige 
forhold og brudd på forskrifter og lover. 

4.2.1 Vedlikeholdsetterslep 
- Turbinene har et vedlikeholdsprogram som følges, og som gjøres på rutinemessig basis, forteller 
fabrikkdirektør Sandvik46. 

Det skulle vært en stans tidligere i år som ble utsatt47. Vedlikeholdet på turbinene følger ikke revisjonsstans, 
men vedlikeholdes kontinuerlig gjennom året. Vedlikeholdet gjøres vanligvis i sommerhalvåret.  

En kilde sa til lokalavisa Hammerfestingen at «allerede mandag at turbinen som det var brann i, har vært 
et problem over lengere tid, og vært reparert på. Nødreparasjoner blir det sagt, og som mange skal ha ristet 
på hodet til, påstår vår kilde, som mener at det som har skjedd i dag må bli tatt på alvor i Hammerfest» 48. 

I Equinors vedlikeholdsprogram SAP finnes det 37 notifikasjoner knyttet til lekkasjer av hotoil ved 
luftinntaket til turbinene i perioden 2007-2020. Det tyder på at Hammerfest LNG i lang tid har hatt 
utfordringer med lekkasjer på hotoil-systemet uten at nødvendige tiltak har blitt iverksatt for å redusere 
risiko for brann. Petroleumstilsynet har så langt Bellona erfarer ikke blitt varslet om uønskede hendelser 
knyttet til hotoil-lekkasjer. Det viser at Hammerfest LNG ikke har vurdert lekkasjer av hotoil i luftinntaket på 
turbinene som en alvorlig sikkerhetsproblem. Vernetjenesten har varslet om hotoil-lekkasjer i 2016, 2019 
og 2020.  

I SAP finnes det 11311 notifikasjoner, derav 1780 er klassifisert som M2. M2 betyr feil på utstyr.  Det 
fremstår som mange av de 11311 notifikasjonene på Melkøya ikke er behandlet videre ved å opprette 
arbeidsordre (AO) for å utbedre feilen. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet kan være vesentlig større enn 
hva som synes i annen intern rapportering, f.eks. i MIS. 

Arbeidsflyt 
Når en operatør oppdager en feil så skal det skrives en notifikasjon. Vanlig prosedyre er at fagansvarlig 
hver morgen tar ut rapport over hvilke notifikasjoner som er skrevet i løpet av de siste 24 timene. Deretter 
skal notifikasjonen behandles av fagansvarlig som så tar notifikasjonen til behandling i vedlikeholdsmøte.  

Når notifikasjon skrives inn lokalt, ligger det en predefinert klassifisering fra sentralt som grunndata i 
systemet. 

Referanser til relevante hendelser: 

·  Ptil tilsyn drift og vedlikehald 2019  
·  Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg 2017 

 

                                                   
46 Hammerfestingen 7. oktober 2020. 
47 iFinnmark.no 15. Oktober 2020 
48 Hammerfestingen 7. oktober 2020. 
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4.2.2 Systematisk økning av vedlikeholdsintervall 
I 2014 ble «Statoils tekniske effektiviseringsprogram» STEP innført med mål om å kutte vedlikeholds- og 
modifikasjonsbudsjettet med 30 prosent uten å redusere sikkerheten. Bakgrunnen for programmet var 
mange aldrende installasjoner, med stort og økende behov for vedlikehold og utskifting av utstyr for å 
opprettholde produksjonen frem mot 2030. Det var utfordrende å nå målet om å opprettholde produksjon 
uten at dette skulle gå ut over sikkerheten og samtidig å oppnå lønnsomhet i prosjektene. 

Et eksempel på dette er at det blir samlet opp arbeid, f.eks. alle isolasjonsskader som er notifisert inn i 
vedlikeholdssystemet SAP, og lager en kampanje og utføre vedlikeholdet samlet ved å få tak i eksternt 
personell eller et kampanjelag fra andre steder i Equinor til å utføre oppgavene. 

For å kunne samle opp vedlikehold til såkalt «kampanjebasert vedlikehold» har frister for utførelse av arbeid 
blitt lengre. Det er i dag en policy i Equinor at mest mulig skal gjøres med kampanjebasert vedlikehold. 

For å få større fleksibilitet til å samle opp slike oppgaver for utførelse av eksterne er et blitt gjort et 
omfattende arbeid med reklassifisering for å gi arbeidsordre lengre tid på å bli gjennomført. Equinor gikk 
fra å ha rutinebasert vedlikehold med faste intervaller til å øke intervallene eller utføre vedlikehold «ved 
behov». 

Vernetjenesten har varslet om at økt vedlikeholdsintervall (lengre tid mellom hver gang vedlikehold utføres) 
kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser. Ifølge kilder har vært betydelig innsigelser på endringer i program 
for vedlikehold fra vernetjenesten som både har reagert på reklassifisering, endrede rutiner for vedlikehold 
og rapportert en rekke hendelser som ikke er blitt tatt til følge av ledelsen. 

Som eksempel har den delen av Equinor som ble definert som Halten Nord 350 000 utstyr i 
vedlikeholdsprogrammet SAP. 143 500 av disse (41%) fikk endrede frister for å lukke avvik, hvor av en stor 
andel fikk forlenget frist. 

I luftinntaket til turbinene er to ulike typer filter. Den ene typen ble byttet hvert halvår, den andre hvert år.  
Kostnaden ved å bytte filter var ca. 300.000kr. Etter 2016 ble frekvensen på luftfilterbytte endret til «ved 
behov» (såkalt tilstandsbasert vedlikehold) for å spare kostnader. Vernetjenesten har varslet ledelsen om 
risikoen ved økt vedlikeholdsfrekvens på filterbytte. Kilder sier til Bellona at de ikke har vært byttet på lenge.  

I 2016 ble det besluttet ytterligere innsparinger og dermed dobbelt så lange driftsintervaller før vedlikehold 
på de 5 turbinene på Melkøya. Økt driftstid mellom vedlikeholds-stans vanskeliggjør hyppighetsfrekvensen 
for tilsyn.  

Ledelsen ved HLNG besluttet i 2018 å redusere driften fra 5 til 4 turbiner. Bellona er kritisk til den situasjon 
som har oppstått som følge av disse beslutningene i forhold til reduserte muligheter for service, vedlikehold 
og renhold som da blir redusert samtidig som belastningen på de gjenværende turbinene øker. 

 

 

 

4.2.3 Feil forståelse av risiko 
Bellona finner en manglende forståelse for riktig vurdering av risiko og sikkerhet ved Hammerfest LNG. 
Direkte relevant for brannen 28 september er utilstrekkelig risikovurdering av anti ice-varmeveksleren, 
ignorering av varsler om hotoil-lekkasjer, lang responstid for vedlikehold, «feil» på gassalarm blir ikke fulgt 
opp. 
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Det vil i denne rapporten også bli gitt eksempler som ikke er direkte teknisk knyttet til brannen, men som 
viser at Equinor på en hel rekke områder ikke har orden på styrende dokumenter, journalføring, rapportering 
og klassifisering. 

Det er åpenbart at det ikke er nødvendige økonomiske midler tilstede for å sørge for bemanning med riktig 
kompetanse.   

Utvikling av tilfluktsrom har ikke vært en del av vilkårene for utbygging og drift av Snøhvit og Hammerfest 
LNG fra norske myndigheter, sannsynligvis fordi risikovurderingene har vist at det er svært lav 
sannsynlighet for at hendelser ved Hammerfest LNG vil få konsekvenser for bebyggelsen49.  

I hydratsaken ble ikke risikovurderingen utført raskt nok etter funn av hydrater i PSV. Funnet ble gjort i 
desember 2017 mens risikovurderingen ble gjennomført sommeren 2018. Risikoen knyttet til en potensiell 
hendelse ble vurdert for lav. 

I Ptils gransking av gasslekkasjen 5. januar 2014 var potensiell konsekvens av lekkasjen en eksplosjon 
som kunne ha medført to dødsfall. Likevel ble ikke de bakenforliggende årsakene til lekkasjen klarlagt, og 
selv om det finnes flere pumper med tilsvarende pakkbokser ble det ikke undersøkt om tilsvarende feil kan 
oppstå på andre pakkbokser. Dette anser Bellona for å være en feilslått risikovurdering av Equinor og Ptil. 

 

Referanser til relevante hendelser: 

·  2.3.5Gransking av hydratsaken 2019 
·  Ptils gransking av gasslekkasje 5. januar 2014 

 

4.2.4 Sviktende ledelse 
Manglende styring resulterte i forvirring mellom ulike arbeidslag om kampanjevedlikeholdet som resulterte 
i hotoil-lekkasje og brann 28. september. Det er svært strengt at ettersyn utføres.  

Petroleumstilsynet observerte at ledelsen har ikke sikret et forsvarlig sikkerhetsnivå på HLNG i forbindelse 
med Gransking av hydratsaken 2019. Ledelsen har ikke gjort seg tilstrekkelig kjent med svekkelsene og 
sikret at disse ble korrigert innen rimelig tid. Ledelsen var invitert til risikovurdering, men deltok ikke. 

Equinors egen granskingsrapport etter gassutslippet 7. desember 2019 avdekker alvorlig svekkelse av en 
sikkerhetskritisk barriere og at integritet i Interlocksystemet på anlegget ikke har hatt tilstrekkelig 
ledelsesfokus (se vedlegg 1). 

Storulykketilsyn i 2011 bemerker at det ikke er innarbeidet en robust plan for å systematisk forebygge 
storulykke. Det er gjennomført et lavt antall verifikasjoner.  

Referanser til relevante hendelser: 

·  2.3.5 Gransking av hydratsaken 2019 
·  Ukontrollert gassutslipp 7. desember 2019 

 

                                                   
49 Finnmark Dagblad 01.10.2020 
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4.2.5 Manglende kompetanse – høy utskifting av personell 
Rotasjon av personell hindrer kontinuitet og erfaringsoverføring. Det er spesielt viktig for å videreføre arbeid 
som pågår over lang tid. Det hindrer eierskap til prosesser og kan føre til at pågående sikkerhetsarbeid ikke 
blir prioritert.  

Ifølge kilder er årsaken til høy utskifting av personell at arbeidsmiljøet er sterkt preget av konflikt med 
ledelsen om kompetanseutvikling, fristilling av vernetjenesten og kostnadskutt som bidrar til økt 
sikkerhetsrisiko. 

Hammerfest LNG har hatt utfordringer med å beholde kompetanse internt i virksomheten. 
Gjennomsnittsalder på ansatte som jobbet i prosessanlegget under brannen 28. september er 27 år. 
Gjennomsnittsalder på de som jobbet i kontrollrommet er 22 år.  Ifølge kilder har manglende ansatte med 
erfaring på anlegget ikke blitt kompensert med økt opplæring av den unge staben. 

Før fikk verneombud 40 timers kurs i et klasserom, og ble fristilt andre arbeidsoppgaver for å gjennomføre 
kurset. Nå er kurset redusert til et 15 timers on-line kurs inn i mellom alt annet arbeid. Vernetjenestens 
kompetanse er således svekket som følge av redusert opplæring. 

På Hammerfest LNG er det gjennomført kompetansekartlegging som ellers i selskapet. Dette er en 
overordnet kompetansekartlegging. Det er ikke gjennomført en detaljert kompetansekartlegging. 

Equinor bruker systemet CAMS til å gi oversikt over krav til og oversikt over gjennomført opplæring. CAMS 
har medført større fokus på kurs og opplæring i Equinor, men Melkøya synes å ligge etter også i denne 
prosessen. Ledelsen i Equinor har som følge av CAMS vært mere åpne for at hovedverneombud og 
vernetjenesten kan få ta kurs og styrke kompetansen. På bakgrunn av den informasjon Bellona har i hende 
er det mistanke om at en relativt stor turnover av unge arbeidere rekker å gjennomføre opplæringssystemer 
og kurs før de forflytter seg til andre arbeidssteder. 

Manglende kompetanse som følge av stor utskifting av personell kan føre til manglende risiko- og 
konsekvensforståelse. Lite aggregert erfaring til å håndtere uventede situasjoner kan redusere muligheten 
til å forhindre og bekjempe ulykker.  

Kampanjebasert vedlikehold utført av ekstern arbeidskraft fra andre enheter i Equinor og eksterne 
selskaper har redusert egen kompetanse på anlegget. Kampanjebasert vedlikehold kan føre til manglende 
erfaring som kan være avgjørende for både å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvensene 
av ulykker. 

Det kan ikke utelukkes at menneskelige feil er årsaken til at flensene på hotoil-systemet ikke var tilstrekkelig 
etterstrammet. Det ble varslet om olje i luftfiltrene på turbin våren 2020 uten at aksjoner ble utført. 

Hammerfest LNG innrømmer i et brev til Ptil 18. oktober 2019 at virksomheten har problemer med 
kompetanse og kapasitet. «Kompetanse og kapasitet har vært en utfordring innenfor vedlikehold og i det 
tekniske fagmiljøet ved Hammerfest LNG og er flagget på enhetens risikokart. Det jobbes aktivt med 
rekruttering av kompetanse både internt og eksternt, og gjeldende kapasitet overvåkes fortløpende.» 

Referanser til relevante hendelser: 

·  2.3.5 Gransking av hydratsaken 2019 

4.2.6 Manglende kapasitet blant de ansatte – For få ansatte på jobb 
Da gassdetektorene ved luftfiltrene «gikk i feil» branndagen 28. september kl. 10:00, ble det ifølge 
Bellonas kilder ikke fulgt opp, ikke fordi det ble ignorert, men fordi det er svært travelt på anlegget og mye 
som ble ansett som viktig samtidig. 
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Hovedverneombudet har gått fra å ha dette som en egen stilling uten andre arbeidsoppgaver til at arbeidet 
som hovedverneombud nå skal gjennomføres i tillegg til ordinært arbeid som nå er pålagt i en vanlig stilling. 
Hovedverneombudets evne til å utføre oppgavene er sterkt redusert som følge av at man må gjøre 
vernearbeidet ved siden av normal fulltidsstilling på anlegget. 

Kampanjebasert vedlikehold utført av ekstern arbeidskraft fra andre enheter i Equinor og eksterne 
selskaper har redusert egen kapasitet på anlegget ved at det har blitt færre fast ansatte på Hammerfest 
LNG til å utføre vedlikeholdsarbeid.  

Tilsynet i 2020 avdekket for få ansatte på elektro- og instrumentavdelingen. Det har medført manglende 
kapasitet til å gjennomføre nødvendige oppgaver som: rotårsaksanalyse etter hendelser, gjennomføring 
av prosjekter, opplæring, tekniske studier, driftsteknisk støtte og tekniske avklaringer med skift- og 
vedlikeholdsavdelingen. 

Ifølge kilder er det nå en pågående omorganiseringen/sparetiltak på Melkøya som er med på å ta fokus 
vekk fra normale arbeidsoppgaver. Det går rykter rundt dette prosjektet som tilsier at Hammerfest LNG 
skal redusere bemanningen på skiftene, samt at det skal kuttes 26 årsverk. 

 

4.2.7 Uønskede HMS hendelser har ikke blitt registrert i henhold til Equinors styrende 
systemer 

HMS-hendelser skal i henhold til Equinors styringssystem registreres i Synergi.  

Funnet av hydrater desember 2017 ble ikke registrert da de ble oppdaget. Ansvarlig for PS 12 prosess-
sikring ble gjort klar over funnet ved en tilfeldighet. Hendelsen ble etter dette registrert i Synergi. 

Funn av hydrater i pilotlinjer på PSVer i 2012 og 2014 var heller ikke registrert i Synergi. 

 

4.3 Drøftinger 
Bellona har i dette dokumentet med tilhørende vedlegg sammenstilt den informasjon vi har gjort tilgjengelig 
så raskt som mulig for å forstå direkte og bakenforliggende årsaker som øker muligheten for den type 
storulykker som brannen på Melkøya den 28. september. Det fremkommer svært alvorlige forhold fra 
Equinors side, og manglende virkemidler og for svake reaksjoner fra Petroleumstilsynets side når det 
tillitsbaserte systemet blir brutt. 

Bellona mener det finnes grunnlag for påstander som fremkommer i granskingen, og forventer at de følges 
opp i politiets, Ptils og Equinors interne gransking. 

Bellona har til dette granskingsarbeidet utarbeidet et vedlegg som i detalj gjennomgår saksdokumenter vi 
mener er relevante for bakenforliggende årsaker med oppsummeringer og Bellonas vurderinger.  

Bellona har søkt en rekke innsyn og gjennomgått de dokumenter som er offentlig tilgjengelig på Ptil, Mdir, 
Hammerfest kommune og Equinors nettsider, samt relevante nyhetsartikler. Alle dokumenter vi har fått 
innsyn i er tilgjengelig i vedlegget, slik at leseren selv kan sjekke våre påstander. For en del av 
dokumentene i den kronologiske gjennomgangen av korrespondansen mellom Ptil og Equinor har vi gjort 
oppsummeringer av innholdet. 

Bellonas granskning av saken inkluderer i tillegg til dokumentene gjennomgått i ovenfor vedlegg 1, også 
gjennomgått informasjon og kvalitetssikrings-bistand fra en rekke kilder med kjennskap til sakskomplekset.  
Bellona har også gjort egne vurdereringer og analyser av teknologi, forvaltningspraksis og selve anlegget 
og forholdene der.  
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Bellona publiserer en foreløpig rapport nå fordi vi mener det er viktig at denne informasjonen raskt blir kjent 
for offentligheten. All informasjon er så langt som mulig verifisert ved hjelp av flere uavhengige kilder eller 
kryssjekket med dokumentkilder. Hvis Bellona har fått feil informasjon eller selv misforstått forhold i saken, 
imøteser vi oppklarende innspill og vil umiddelbart oppdatere vår informasjon.  

 

Vi vil likevel peke på at den jobb Bellona gjør i sivilsamfunnet med å søke pluralitet i og sette fokus på miljø, 
økonomi og sikkerhet i petroleumsindustrien er faglig basert og gjort etter beste evne. 

Vi møter en rekke utfordringer i dette arbeidet som er urovekkende dersom det ansees formålstjenlig at 
sivilsamfunnet skal ha kapasitetsbygging og kompetanse til å avsløre og påpeke uheldige og ulovlige 
forhold og kriminalitet.  Erfaringen fra hvordan forvaltningsloven blir praktisert i saker som brannen ved 
Hammerfest LNG 28. september viser at det tar opptil en måned å få innsyn i offentlig postjournal, og i 
mange tilfeller er informasjon vi anser som relevant sladdet. 

I forbindelse med Bellonas granskninger av oljeindustrien det siste året har vi mottatt tilbakemeldinger fra 
Ptil om utfordringer med å besvare våre innsynsbegjæringer. Vi vil bemerke at det kan synes som det er 
mangler ved journalføringen, og at korrespondanse pr mail eller SMS direkte mellom tilsynets 
saksbehandler og bedriften ikke er journalført. Dette har vi funnet eksempler på i andre saker og har sendt 
forespørsel til Ptil om slik kommunikasjon finnes utover det som er registrert i journalene til nå.  Vi avventer 
svar på dette før vi kan konkludere om så også er tilfelle i denne saken. 

 

5 Hendelsens konsekvens og potensiell konsekvens 
 

5.1 Faktisk konsekvens 
Den faktiske konsekvensen var en langvarig oljebrann med skader på utstyr rundt turbin 4, samt skader på 
grunn av store mengder saltvann under slukkearbeidet. Hammerfest LNG er nedstengt 12 måneder, med 
store økonomiske tap på grunn av reparasjonsarbeid og tapte inntekter50. Hammerfest LNG informerte først 
markedet om at anlegget vil være stengt ned ut året51. Bellona mistenker at Equinor hadde nok informasjon 
til å varsle markedet om betydelig lengre stans enn 3 måneder allerede 12. oktober.  

Den store bruken av saltvann er hovedutfordringen i å få anlegget i gang igjen. Nødnedstengingen gjør 
også at mange komponenter må overgås.  

Ingen personer ble skadd i brannen. 

 

5.2 Potensiell konsekvens 
Den potensielle konsekvensen av brannen var en eksplosjonsartet brann som spredte seg, og i verste 
tilfelle total utslettelse av anlegget, samt alvorlige personskader og dødsfall. 

Rett i nærheten av turbinene står LNG-kompressoren. På kompressoren står det fire ventilatorer på 
tetningen som normalt bare slipper ut nitrogen. Ifølge kilder har det vært LNG-lekkasje i 3 av 4 ventilatorer 
de siste to årene. Det er kontinuerlige lekkasjer til friluft som blir forsøkt fortynnet med nitrogenspyling. På 
grunn av nærheten til brannen 28. september er det en risiko for at LNG-lekkasjene kunne antent og 
storulykke blitt et faktum. 

                                                   
50 Equinor pressemelding 26.10.2020 
51 E24/NTB, 12. oktober 2020  
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Kilder sier til Bellona at Esvagt Aurora var i Hammerfest helt tilfeldig. Aurora er vanligvis på Goliat i 
beredskap. Vanligvis har den 2,5 timers utrykningstid til Hammerfest LNG. Denne supplybåten har mye 
mer kapasitet på brannvann og kan skyte mye høyere enn taubåtene.  Uten Aurora ville brannen spredt 
seg til de andre turbinene.  

Brannen ble oppdaget visuelt av ansatte ved Hammerfest LNG som tilfeldigvis var i området og slo alarm. 
Dersom ingen hadde oppdaget visuelt kunne brannen økt i intensitet før brannbekjempelse ble iverksatt.  

Sikkerhetssonen ble satt 400 m fra Melkøya. Hvis sikkerhetssonen hadde blitt satt til 2 km måtte store deler 
av Hammerfests innbyggere blitt evakuert. Det kunne vært tilfelle ved vestavind. Da ville antakeligvis 
sivilforsvaret og røde kors bli kalt inn. Kun tilfeldigheter hindret evakuering av innbyggerne i Hammerfest. 

Strømbruddet kunne potensielt vart lenge. Hadde hendelsen skjedd midtvinters med 20 kuldegrader, storm 
og mørke hadde situasjonen blitt dramatisk. 

Hadde brann med oljetilførsel skjedd i luftinntaket på en turbin under drift kunne oljeholdig luft blitt dratt inn 
i turbinen, og potensielt forårsaket en eksplosjon. 

6 Beredskap 
Ifølge anleggsdirektør Sandvik startet evakuering umiddelbart, med unntak av personell med 
beredskapsrolle. Nødetatene ble varslet om alvorlig hendelse, og ankom på få minutter.52 Sandvik påpeker 
at det aldri var noen fare for folk i Hammerfest53. 

Kilder sier til Bellona at det er totalkollaps i beredskapen da brannen brøt ut. Brannen ble oppdaget av 
ansatte ute i anlegget, ikke av branndeteksjonssystemet. Brannbekjempelse med vann og skum måtte 
skrues på manuelt da det ikke startet automatisk. 

Vannkanonene er ifølge kilder plassert slik at de ikke traff brannen Vannkanoner var likevel skrudd på for 
å forhindre spredning og for å beskytte resten av anlegget. De hadde ikke kapasitet til å slå ned brannen. 
Derfor ble to taubåter og en supplybåt tilkalt54. 

Hammerfest LNG har fortsatt problemer med en brannvannspumpe som går på diesel. Det har blant annet 
vært kjølevannslekasje i lang tid. 

Hammerfest Brann og Redning har en egen beredskapsplan for ulykker på Melkøya. Det var brannvesenets 
ansvar å slukke brannen på Hammerfest LNG. Brannvesenet har fire mann på vakt, og ingen som har fri 
har plikt til å møte. 26 mann møtte likevel opp55. Brannsjefen uttaler også at sannsynligheten for en 
eksplosjon er veldig liten, og at det ikke er et scenario de øver på. Voldsomme branner, som denne, er det 
brannvesenet frykter mest og øver på. 

En utfordring under slukkearbeidet er at Hammerfest LNG kun hadde ferskvann den første halvtimen, 
deretter 7-8 timer med saltvann56. Kilder sier til Bellona at det gikk tomt for brannskum (AFFF) etter ti 
minutter.  

                                                   
52 Finnmark Dagblad 07.10.2020  
53 Hammerfestingen 07.10.2020 
54 Hammerfestingen.no 01.10.2020 
55 iFinnmark.no 30.09.2020 
56 iFinnmark 15.10.2020 
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Figur 17 Slepebåtene «Dux« og «Audax», samt «Esvagt Aurora» bidro i slukningsarbeid fra sjøsiden. Foto: 
Redningsskøyta, Gjert Wilhelmsen 

 

To slepebåter (Dux og Audax) og en supplybåt (Aurora) bidro med slukking fra sjøsiden57. Kilder sier til 
Bellona at kun én av båtene var tilstede i beredskap, de to andre var tilfeldigvis i nærheten. De spylte 
anlegget med saltvann. Dette er ikke vanlig prosedyre. Konsekvensen av å spyle saltvann på et anlegg er 
stor. Elektrisk anlegg tar skade av saltvann, samt korrosjon av utstyr og rør. Vannkapasiteten på 
slepebåtene er 1200 m3/time58. Til sammenligning har Aurora en brannpumpekapasitet på 7200m3/time. 
Slepebåtene har også brannskum(AFFF)-kapasitet på 300 m3/time. 

I oppfølgingen av Ptils tilsyn i 2011 utfører Equinor en test av kapasiteten på brannpumpene. Resultatet 
viste 2780 m3/time på den ene pumpa og 2810 m3/time på den andre. I oppfølgingen av tilsynet i 2012 
presiserer Equinor ovenfor Ptil at hver brannpumpe, samt taubåtenes pumpe har kapasitet som tilsvarer 
mer enn 100% av det «dimensjonerende brannvannscenariet på anlegget». Bellona anser dette som en 
grov undervurdering av brannrisiko, da brannvannskapasiteten på Hammerfest LNG ikke var tilstrekkelig til 
å slukke brannen 28. september. 

Dokumentasjonen Bellona har fått innsyn i viser ikke at Petroleumstilsynet har undersøkt om 
forbedringstiltaket for brannvannsdekning som Equinor lover har blitt utført i praksis. Først 2. oktober 2020, 
fire dager etter brannen, etterspør Petroleumstilsynet studierapporten om brannvannsdekningen. Kilder sier 
til Bellona at kapasiteten på brannpumpene ikke har vært økt etter tilsynet i 2011. 

 

                                                   
57 Enerwe.no (opprinnelig NTB) 
58 Datablad, Spesifikasjoner FiFi kanoner Dux, Pax og Audax  
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Figur 18 Esvagt Aurora. Kapasitet: 2 x 60,000 l/min i 5 timer. 

Ordfører Marianne Sievertsen Næss sier «Beredskapsplanene virket til fulle. Den kommunale redning- og 
branntjenesten, helse, politi og innsatsledelsen håndterte situasjonen på en bra måte. [..] Jeg mener 
mandagens hendelse viser at Equinor har kontroll når slike hendelser skjer»59 

Sikkerhetssonen ble satt 400 meter fra Melkøya60. Beboere i Hammerfest fikk ikke informasjon om hva de 
skulle gjøre. Mange dro ut av byen.  

Det er 11.375 innbyggere i Hammerfest. I tilfluktsrommene er det kapasitet til 7.078 personer, derav mange 
blir benyttet som lagerplass. De som drifter rommene har 72 timer på å rydde dem. Det er ikke tilstrekkelig 
ved en storulykke61.  

7 Observasjoner 
7.1 Avvik 
Fra 2017-2020 avdekket Ptil og Mdir 30 avvik fra regelverket og 28 forbedringspunkter. Avvikene omfatter 
mer enn 40 paragrafer i forskrifter.  

I tillegg har granskingen identifisert en rekke nye avvik. Listen er ikke fullstendig i foreløpig 
granskingsrapport, og vil bli utbedret til endelig versjon. 

7.1.1 Manglende arbeidstakermedvirkning 
Avvik 
Equinor Hammerfest LNG har manglende arbeidstakermedvirkning. 

Begrunnelse 
Mandags morgen 28. september presenterte de store endringer i ledelsen. Det hadde ikke vært gitt noe 
informasjon på forhånd og ingen stillinger var lyst ut.  

En alvorlig svakhet er anleggets ledelses manglende tilrettelegging for at vernetjenesten kan utføre sine 
oppgaver, fristilt fra sine oppdrag i driften av anlegget på Melkøya. 

Krav 

                                                   
59 Finnmark Dagblad 01.10.2020 
60 Finnmark Dagblad 01.10.2020 
61 Finnmark Dagblad 01.10.2020. 
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Rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning  

7.1.2 Manglende kapasitet og kompetanse 
Avvik 
Equinor Hammerfest LNG har ikke sikret nødvendig kapasitet og kompetanse. 

Begrunnelse 
Hammerfest LNG har stor turnover, stor arbeidsbelastning på den enkelte, en ung gjennomsnittsalder 
blant operatørene og store rekrutteringsproblemer. 
 
Krav 
Styringsforskriften §14 om bemanning og kompetanse 

 

7.1.3 Feil klassifisering 
Avvik 
Innretningers systemer og utstyr har ikke vært klassifisert med hensyn til konsekvensene for helse, miljø 
og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.  
 
Begrunnelse 
Anti ice heat exchanger med tag-nummer 1380-81-HE-401 har krititalitetsvurdering satt til «Low» på 
helse, miljø og sikkerhet og konsekvensen var satt til «internal leakage». Anti ice heat exchanger skulle 
vært klassifisert med høyere konsekvens ved funksjonsfeil. 
 
Krav 
Aktivitetsforskriften § 46 om klassifisering 

 

7.1.4 Manglende prinsipper for risikoreduksjon 
Avvik 
Risikoen for storulykke har ikke vært redusert så mye som mulig. 
 
Begrunnelse 
Brannberedskapen var ikke vært tilstrekkelig for å hindre storbrann. Brannvannskapasiteten var ikke 
tilstrekkelig. Brannen ble også observert av personell før det automatiske branndeteksjonssytemet. 
Ved reduksjon av risiko skal den ansvarlige velge de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske 
løsningene som etter en enkeltvis og samlet vurdering av skadepotensialet og nåværende og framtidig 
bruk gir de beste resultater, så sant kostnadene ikke står i et vesentlig misforhold til den 
risikoreduksjonen som oppnås. 
 
Krav 
Rammeforskriften §11 om risikoreduksjon 

 

7.1.5 Redusert vedlikehold fører til redusert sikkerhet 
Avvik 
Equinor har gjennomført store kostnadskuttprogrammer som har gått på bekostning av sikkerheten ved 
Hammerfest LNG. 
 
Begrunnelse 
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Vedlikehold av anti icer heat exchanger, bytte av filter i luftinntaket på turbinene og vaskerutinene rundt 
turbinene har blitt redusert til et nivå som har økt risikoen for uønskede hendelser til et nivå som ikke er 
akseptabelt. 
 
Krav 
Teknisk og operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold 

 

7.2 Forbedringspunkter 
7.2.1 Volum av ferskvann tilgjengelig som brannvann må økes 
30 minutter er for liten tid til å slukke en storbrann. Tilgjengelig ferskvann må økes betraktelig for å unngå 
saltvann, da bruk av saltvann i større grad ødelegger anlegget. 

 

7.2.2 Kapasitet i tilfluktsrom i Hammerfest må utvides 
Dagens kapasitet er ikke tilstrekkelig, og dagens tidsfrist på 72 timer for å rydde tilfluktsrommene er 
uforsvarlig . 

8 Barrierer som har fungert 
Equinors evakuering av ansatte og isolering av brannen har fungert.  

Nødnedstenging av anlegget og trykkavlastning av brennbar gass i prosessanlegget har fungert. 

Vannkanoner og overrislingsanlegg har kjølt ned anlegget og delvis hindret spredning av brannen. 

Hammerfest Brann og Redning, med bistand fra tre båter, hindret at brannen spredte seg til andre turbiner, 
og slukket brannen. 

 

9 Diskusjon omkring usikkerheter 
Foreløpig granskingsrapport baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, samt innsyn i kommunikasjon 
mellom Hammerfest LNG og myndighetene (Ptil, Mdir og OD), nyhetshendelser, anonyme tips fra ansatte 
ved Hammerfest LNG og egne kilder. Informasjonen i disse kildene mener vi har høy troverdighet. 

Foreløpig granskingsrapport inneholder ikke resultater fra Equinors, politiets eller Ptils granskingsrapporter. 
Taktisk og teknisk undersøkelse av direkte årsaker er nødvendig for å fastslå bakenforliggende årsaker til 
brannen 28. september.  

Foreløpig granskingsrapport inneholder Bellonas arbeidshypotese om direkte brannårsak. Det vil være 
knyttet betydelig usikkerhet til disse frem til politiets etterforskningsrapport er klar. Hypotesen presentert i 
Bellonas foreløpige granskingsrapport er forhold Bellona mener må undersøkes videre. 

Bakenforliggende årsaker til brannen presentert i foreløpig granskingsrapport er ment som bistand til 
politiets arbeid. Det er kritikkverdige forhold knyttet til vedlikeholdsetterslep, risikoforståelse og oppfølging 
av avvik på sikkerhetskritisk utstyr som Bellona mener ikke kan oversees i andre aktørers vurdering av 
bakenforliggende årsaker. I foreløpig granskingsrapport er det betydelig usikkerhet knyttet til 
bakenforliggende årsaker da direkte årsaker til brannen foreløpig ikke er kjent.  

Bellona blir i sitt arbeid hindret informasjon i saken. Innsyn i relevant dokumentasjon blir gitt sent og delvis 
avslått med henvisning til offentlighetslovens (offl) § 13 jf forvaltningsloven (fvl) § 13, første ledd nr.2 og 
offentlighetslovens (offl) § 24, andre ledd, og tredje ledd (beredskapsforhold).  
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Petroleumstilsynet har foreløpig ikke behandlet alle innsynsbegjæringene til Bellona. Etter Bellonas 
vurdering er behandlingstiden urimelig lang, og ansees som et mulig brudd på offentlighetsloven. Ny 
informasjon som avdekkes etter publisering av foreløpig granskingsrapport vil inngå i endelig 
granskingsrapport. 

 

10 Vurdering av Equinors granskingsrapport 
Vil inngå i endelig versjon av granskingsrapporten. 

 

11 Vurdering av politiets granskingsrapport 
Vil inngå i endelig versjon av granskingsrapporten. 

 

 

12 Vurdering av Petroleumstilsynets granskingsrapport 
Vil inngå i endelig versjon av granskingsrapporten. 

 

13 Videre gransking 
13.1 Hotoil 
Det må undersøkes hvor mye hotoil som finnes i anlegget totalt, og hvor mye hotoil som potensielt og 
faktisk ble tilført luftinntaket på turbin 4. Det må klarlegges hvor lang tid det tar å forvarme hotoil-systemet 
og hvilken temperatur hotoil hadde ved branntidspunktet.  

Det må klargjøres hvorfor hotoil ikke lot seg isolere, slik at tilførsel av ny olje ikke lot seg stanse. 
Konstruksjonssvakhet i hotoil-systemets konstruksjon må granskes. Risikovurderingen av hotoil-systemet 
må også undersøkes. Manglende opplæring/kompetanse bør også inngå i undersøkelsen. 

Ifølge kilder har brannsjefen i Hammerfest observert ca. 30 kubikk olje i en sump i etterkant av brannen. 
Det må undersøkes om Equinor har fylt olje, og eventuelt hvor mye. 

 

13.2 Turbindrift 
Bellona antar at turbin 4 ikke var i drift, men at tilleggssystemer var delvis i drift. Det må klargjøres hva 
slags operasjonsstadie tilleggssystemene til turbinen var i ved branntidspunktet.  

13.3 Vedlikehold 
Det må undersøkes om vedlikeholdsprogrammet av turbinene inkludert tilleggssystemer og luftinntak har 
overholdt produsentens anbefalinger. Deretter må det undersøkes om Hammerfest LNG har overholdt 
bedrifsinterne vedlikeholdsfrekvenser. Granskingen må ikke begrenses til dokumentasjonsgjennomgang 
da Hammerfest LNG tidligere har jukset med kvitteringer for utført vedlikehold. 

Kilder sier til Bellona at flenser på hotoil-systemet i luftinntaket på turbin fire ikke var tilstrekkelig trukket til 
etter kampanjevedlikeholdet. Årsaken til manglende etterstramming må klargjøres. Eksterne selskapers 
og Equinors ansvar må klargjøres.  
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En fullstendig kartlegging av utført og planlagt vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må utføres. Forventet 
online vaskefrekvens av turbin er mindre enn ukentlig. Offline vaskefrekvens er hver tredje til fjerde uke.  

Det har vært redusert rengjøring (vannvaskerutiner) rundt turbinene. Det må undersøkes om det kan kobles 
til brannårsak. Eventuell sammenheng med manglende vedlikehold og underbemanning må undersøkes. 

I 2011 ble det initiert 2-ukentlig forebyggende vedlikehold frem til at brannspjeldene på turbinene viser 
pålitelighet til at vedlikeholdet kan reduseres. Det skal utføres daglig sjekk av aktuator på innløpsspjeld 
mht. ising til alle turbiner. Videre gransking må kartlegge brannspjeldenes pålitelighet og om nødvendig 
rutinesjekker har vært utført. 

Generelt har Equinor økt intervall på vedlikehold for å redusere kostnader.  Det må undersøkes hvordan 
vedlikeholdsprogrammet til turbinene er endret som følge av dette, og om det eventuelt kan kobles til 
brannårsaken. 

Hammerfest LNG har stort etterslep på vedlikehold. Det må undersøkes om det er etterslep på vedlikehold 
på turbinene, som allerede har økt vedlikeholdsintervall. Det må også undersøkes hvor stor andel av 
vedlikeholdsetterslepet på Hammerfest LNG som omhandler sikkerhetskritisk utstyr. Det må undersøkes 
om klassifiseringen i SAP er korrekt. 

Fagforeninger og ansatte har uttrykt bekymring for underbemanning og kompetanse (høy turnover) på 
Hammerfest LNG. Kapasitet og kompetanse må undersøkes videre som bakenforliggende årsaker til 
brannen. 

Det må undersøkes om deluge-anlegget i turbinrommet har fungert i henhold til spesifikasjon. 

Varmevekslerene rundt turbinene har vært utsatt for lekkasjer ved flere anledninger. Det har vært lekkasjer 
av kondensat, gass og kjølemedium. Siden varmevekslerene står nært turbinene; må det undersøkes om 
lekkasjer fra varmevekslerene har en potensiell risiko for å bli dratt inn i luftinntaket på turbinene. Det vil i 
så fall være storulykkegaranti. Denne undersøkelsen må ikke avgrenses til brannen 28. september men 
dekke hele driftsperioden til Hammerfest LNG. 

Det må undersøkes i hvilken grad lekkasje av kjølemedium kan gi overoppheting av turbin. 

13.4 Andre uønskede hendelser 
Det er en rekke uønskede hendelser knyttet til turbiner og til varmevekslere i tilknytning til turbinene. Det 
må undersøkes hvorvidt de kan knyttes direkte til brannen 28. september. 

6. januar 2014  – Lekkasje i varmeveksler 26-HB-101 
8. april 2016  – Gassturbin trippet av flammedetektor 
07. februar 2020  – Lekkasje på varmeveksler på turbin 3 
18. mai 2020 (1)  – Gasslekkasje i varmeveksler ved turbin 
20. mai 2020 – Lekkasje av metanol fra varmeveksler 

 

13.5 Risikostyring 
Risikostyringen på Hammerfest LNG må inngå i videre gransking av bakenforliggende årsaker til brannen 
28. september. Hammerfest LNG har ved flere tilfeller utvist manglende risikoforståelse og ignorering av 
varsler, se kapittel 4.2.3. 

I 2018 reduserte Hammerfest LNG antall turbiner i drift fra 5 til 4. Hensikten var å redusere CO2-utslipp. 
Det må undersøkes hvilken effekt det har hatt på turbinene og eventuell endret risiko for brann.  

Det må undersøkes om Hammerfest LNG håndterer risikoen anlegget påfører mennesker, samfunn og 
miljø, slik det fremkommer av Meld. St. 8 (2019-2020) (eierskapsmeldingen). 
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Det må gjennomføres en storstilt gjennomgang av Equinors installasjoner for å undersøke 
kritikalitetsvurdering av utstyr i SAP. Bellona mistenker at det er utstrakt ukultur med å vurdere kritikalitet 
lavere enn risikoen tilsier for å redusere vedlikehold og kostnader. Det er mange eksempler på dette, blant 
annet på Statfjord A der halonsystemet som skal hindre brann er satt på «lav» på HMS-kritikalitet. 

13.6 Beredskap 
Det må granskes om beredskapen i Hammerfest har vært tilstrekkelig for å håndtere storulykke ved 
Hammerfest LNG. I undersøkelsen må det fremkomme om det er en plan for evakuering av beboere i 
Hammerfest ved større hendelser, og kapasitet i tilfluktsrom.  

Det må også granskes om beredskapen var tilstrekkelig i bekjempelse av brannen 28.09.2020. Det 
fremkommer som svært begrenset tilgang på ferskvann til brannslukking (30 minutter), og brannskum (10 
minutter), og beredskapsbåter.  

I 2011 avdekket Ptil at Hammerfest LNG har mangelfull dokumentasjon på pålitelighet og effektivitet av 
vannbaserte brannbekjempelsesutstyr. Det er ikke dokumentert at brannpumpekapasiteten er tilstrekkelig. 
Det er ikke dokumentert at nedre dekk på” lekter” får tilstrekkelig brannvann ved utløsning av monitorer, og 
pålitelighet til magnetventiler (deluge) er usikker. Ptils følger opp brannvann-situasjonen i tilsyn 2012, der 
det fortsatt er manglende dokumentasjon på brannvannsdekning på lavere nivå i lekteren. Det må granskes 
om Ptil ikke følger opp dette avviket, da Ptil ikke etterspør dokumentasjon før etter brannen i 2020.  
 
Det må undersøkes videre om kapasiteten på brannhydranter [m3/h] på anlegget har vært tilstrekkelig for 
en storbrann, og om det har vært avvik på brannsystemet, deriblant brannpumper. 

Det bør undersøkes hvorfor teknisk avdeling på Melkøya uttaler at egen brannbekjempelse var nok for å 
slukke brannen, når det kommer tydelig fram at det ikke var det. 

13.7 Kompetanse 
Videre gransking må kartlegge i hvilken grad relevant personell har fått tilstrekkelig opplæring. 
Kompetansekartlegging må belyses, samt dokumentasjon av kompetanse og status i opplæringsplaner. 

13.8 Tennkilder 
Andre mulige tennkilder som må granskes videre: 

1) Statisk elektrisitet 
2) Selvantenning under selvantenningstemperatur 
3) Lasking 
4) Ikke ex-sikkert utstyr 
5) Åpne dører til substasjoner 
6) Gnistdannelse som følge av strømbruddet  
7) Oljeskadede kabler kan utløse lysbue ved fysisk støt 

 

13.9 Hydrater 
En kartlegging utført av Equinor i 2013 viste at manglende varmekabel og isolasjon på PSV og tilhørende 
rørsystem, var en designsvakhet på flere av deres anlegg. Det må umiddelbart kartlegges om varmekabel 
og isolasjon på PSV er installert på alle Equinors anlegg.  

 

13.10 Petroleumstilsynet 
Riksrevisjonen, Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Arbeids- og sosialdepartementet og økokrim 
bør involveres i saken og undersøke Petroleumstilsynets oppfølging av Hammerfest LNG. Bellona stiller 
spørsmål ved Petroleumstilsynets habilitet i granskingen. 
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Det må klargjøres om Hammerfest kommune, fylkesmannen i Troms og Finnmark og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap har fått all nødvendig informasjon om sikkerhet og beredskap på 
Hammerfest LNG. 

14 Dokumenter 
Dokumenttype  Tittel  
Ptil tilsynsrapport Equinor - Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og 

vedlikehald 
Ptil granskingsrapport Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter 

gransking av hendelse med hydrater i 
sikkerhetsventiler 
 

Ptil granskingsrapport 
 

Equinor - Hammerfest LNG - Gransking av LNG-
lekkasje 

Ptil tilsynsrapport 
 

Equinor - Hammerfest LNG - Driftstilsyn 

Ptil tilsynsrapport 
 

Equinor - Hammerfest LNG - Oppfølging av 
alarmbelastning og Human Factors-forhold 

Ptil tilsynsrapport 
 

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og 
tilsyn med elektriske anlegg 

Ptil tilsynsrapport 
 

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og 
Arbeidsmiljø 

Ptil tilsynsrapport 
 

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn 

Ptil tilsynsrapport 
 

Statoil - Hammerfest LNG - Kontrollsystem og 
overflatevedlikehold - korrosjon under isolasjon 

Ptil tilsynsrapport 
 

Statoil - Hammerfest - Teknisk og operasjonell 
sikkerhet 

Ptil granskingsrapport 
 

Statoil - Hammerfest LNG - Gransking av 
hydrokarbonlekkasje 

Mdir revisjonsrapport Revisjon ved Hammerfest LNG 
Kontrollnummer: 2019.043.R.miljodir 

Mdir revisjonsrapport 
 

Inspeksjon ved Hammerfest LNG 
Kontrollnummer: 2018.082.I.miljodir 

Mdir revisjonsrapport 
 

Inspeksjon ved Hammerfest LNG 
Kontrollnummer: 2016.054.I.miljodir 

Mdir revisjonsrapport 
 

Revisjon ved Hammerfest LNG 
Kontrollnummer: 2014.013.R.miljodir 

Brev/epost Oppfølgingskommunikasjon mellom 
myndighetene og Equinor i forbindelse med tilsyn 
og granskinger. 

Varsling om uønskede hendelser 123 rapporterte uønskede hendelser fra Equinor 
til Ptil 2011-2020 og tilhørende kommunikasjon. 

Riksrevisjonen Dokument 3:6 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av 
Petroleumstilsynets oppfølging 
av helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten 
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15 Vedlegg 
1) Hammerfest LNG tidslinje 
2) Branntilsyn av Ptil 
3) Kapasitet og kompetanse 
4) Vernetjenesten 
5) Petroleumstilsynet har ikke opprettholdt sikkerheten i Equinor 
6) Hotoil 

 

 
 

   


