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Tilsynsrapport 17.11.2020 – Hammerfest LNG

Påviste avvik:

• Avviksbehandling

• Risikohåndtering

• Kapasitet og kompetanse

Og til sist:

Ingen vil bli hovedverneombud i 
frykt for karrieren. 



Tilsynsrapport 02.11.2020 – Equinorkonsernet

Petroleumstilsynet har for tiende 
gang siden 2016 avdekket at 
Equinor ikke sikrer nok tid til 
vernearbeid eller god nok 
kompetanse i vernetjenesten.

Igjen vises Equinors manglende 
oppfølging av avvik påpekt av Ptil, 
samt Ptils manglende evne til å ta i 
bruk virkemidler som sørger for at 
Equinor etterlever lover og forskrifter.



Foto: Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ Hammerfestingen.no

Granskingsrapport – Brannen på HLNG 28.sept

https://hammerfestingen.no/bildet-vi-fikk-var-at-dette-var-storre-enn-hendelsene-vi-har-rykket-ut-til-for/19.197
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• Kort om rapporten

• Intro til Hammerfest LNG og ulykkesstedet

• Årsaksforhold

• Avdekkede kritikkverdige forhold

• Konklusjoner og anbefalinger

• Q&A
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Foreløpig versjon – endelig rapport kommer

• Inneholder verifisert informasjon om 
hendelsen, årsaksforhold og 
saksgangen som ledet frem til den.

• Foreløpig versjon inneholder 
elementer som må granskes 
ytterligere.

• Endelig rapport vil vurdere andre 
granskingsrapporter.



Årsaker til at foreløpig rapport publiseres nå

• Vi mener andre aktører enn 
Petroleumstilsynet må tildeles 
ansvaret med å granske hendelsen

• Ptils habilitet  og oppfølging må 
vurderes

• Det er avdekket svært kritikkverdige 
forhold som påvirker videre 
etterforskning.



Rapporten bygger på solid kildegrunnlag

• Tilsynsrapporter fra Petroleumstilsynet, som etablerer 
saksgang og historikk.

• Dokumenter i offentlig postjournal, som viser kommunikasjon 
mellom Ptil og Equinor om sentrale hendelser og avvik.

• Flere uavhengige kilder i oljenæringen, som har hjulpet oss å 
forstå enkeltelementer.
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Hammerfest LNG – like ved Hammerfest by



Lokalisert kompakt på Melkøya



Strømproduksjon like ved prosessområdet



Fem gassturbinmoduler i ett system



Oppbygging av gassturbinmodul



Hotoil-system for varmegjenvinning

Turkist område viser 
strømproduksjon, 
varmegjenvinning og 
hotoil-systemet (brun 
linje)

Hotoil er ett felles 
system for alle fem 
turbiner med store 
mengder olje
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Brannårsak: Lekkasje i hotoil-systemet

• Forløp
• Lekkasje av hotoil oppstår i turbin 4 og 

store mengder olje renner ut i filterhuset
• Olje i luftinntaket antennes
• Umulig å stanse oljetilførsel pga. 

konstruksjonssvakhet

• Årsak til lekkasje
• Mangel på etterstramming av flens etter 

vedlikehold

• Vedlikehold gjort i forkant
• HSE-konsekvens av feil vurdert som liten, 

primært intern lekkasje av olje

• Usikkerhet om tennkilde, 
selvantenning.



Tidslinje

10:00 To gassalarmer for 
hydrokarboner ved 
luftfilterene til 
turbinene «går i 
feil». 

15:41 Brann observeres 
manuelt i turbin 4.

17:00 Aurora ankommer.

19:00 Ingen synlig flamme. 

22:30 Brannvesenet og 
innsatspersonell går 
inn for å skumlegge. 

23:30 Brannen bekreftes 
slukket.

Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ Hammerfestingen.no

https://hammerfestingen.no/bildet-vi-fikk-var-at-dette-var-storre-enn-hendelsene-vi-har-rykket-ut-til-for/19.197


Utfall av hendelsen

Stengt ett år som konsekvens av brann, saltvann og 
nødnedstenging. Strømbrudd i Hammerfest. Ingen skadde. 



Bakenforliggende årsaker (1) – manglende vedlikehold

• Equinor har gjennom kutt-program redusert vedlikehold betraktelig 
siden 2014.

• 143 500 av 350 000 utstyr (41%) i «Halten Nord» har endret frist 

• 3 000 timer etterslep på vedlikehold

• 11 311 notifikasjoner hvorav 1780 som «M2», som betyr feil på utstyr

• Redusert vedlikehold på luftfilter fra rutinemessig til «ved behov»



Bakenforliggende årsaker (2) - Risikovurdering

• 37 tidligere hotoil-lekkasjer

• Turbin 4 har hatt problemer og 
redusert drift over tid

• Utilstrekkelig risikovurdering (lav 
kritikalitet)

• Fra 5 til 45 dagers responstid 
(2016-2019)

Skjermbilde fra Equinors SAP, vedlikehold meldt på 

varmeveksler. 37 notifikasjoner 2007-2020.



Bakenforliggende årsaker (3) - Kapasitet

• Etterslep på vedlikehold. 11311 notifikasjoner (1780 M2)

• «feil på gassalarm» blir ikke fulgt opp.

• Høyt sykefravær

• Stor belastning på den enkelte



Bakenforliggende årsaker (4) - Kompetanse

• Gjennomsnittsalder prosessanlegget: 27 år.

• Gjennomsnittsalder i kontrollrommet:  22 år. 

• Stor turnover  Lite aggregert kunnskap

• Mindre kurs for vernetjenesten

• Kampanjebasert vedlikehold (eksterne)



Bakenforliggende årsaker (4) - Ledelse

• Uklart ansvar under kampanjevedlikeholdet.

• Advart av vernetjenesten

• Ignorert hotoillekkasjer i 2016, 2019 og 2020

• Forlenger vedlikeholdstid utover leverandøren anbefaling

• Aksepterer at sikkerhetskritisk utstyr ikke utfører tiltenkt 
funksjon

• Deltar ikke på risikovurderinger

• Korrigerer svekkelser for sent

• Følger ikke opp avvik

• Ikke forberedt på brann
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For dårlig brannvannberedskap

• Brannpumpe: 2x2800 m3/time, 
men treffer ikke brannen.

• Tilfeldigvis var Aurora i 
Hammerfest: 7 200 m3/time – en 
dobling av totalkapasitet

• Likevel tok slukkearbeidet 7 
timer

• Equinor og Ptil visste at 
brannberedskapen på anlegget 
var for dårlig i 2011 

• Ingenting ble gjort for å rette opp 
i situasjonen

Foto: Esvagt



Ingen fungerende automatisk deteksjon

• Feil på sensorer ikke fulgt opp

• Brann på gassprosesseringsanlegg oppdaget manuelt

• Alvorlig svikt i automatiske systemer

• Tyder på svekket/manglende sikkerhetskultur



Equinor utviser alvorlig svikt i risikovurdering

Store problemer med avvikshåndtering
• I perioden 2017-2020 er det 30 avvik fra regelverket og 28 forbedringspunkter (mer enn 40 

paragrafer i forskrifter). 
• Avvik fra 2017-tilsynet er fortsatt ikke er lukket.
• Avvik feilregistreres – markert som utført, men ikke fikset.
• Avvik ikke fulgt opp – blant annet tennkilder.

Alvorlige mangler i risikovurdering og -håndtering
• Redusert vedlikehold (luftfilter), fra «kritisk» til «medium»  på vedlikehold.
• Ignorert varsler, bl.a. oljelekkasjer i luftfilter.
• Manglende håndtering av feil på sensorer.

Utilstrekkelig beredskap

Sikkerhetskultur er et lederansvar 
• Equinor utfordrer det tillitsbaserte systemet mellom oljeselskap, myndigheter og tilsyn.
• Denne saken demonstrerer kritiske mangler – tilliten er brutt.
• Ansvarlige må fratre sine stillinger.



Eksempel: Storulykkesrisiko ignorert av Equinor

• Risiko varslet i 2010

• Brakt inn for TTS i 2015

• Hydratfunn påvist i 2017

• Ptil ikke varslet før 2019
• Umiddelbar nedstenging 

for å sikre 190 ventiler

• Nok et eksempel på 
undervurdert/ignorert 
risiko



Ptil viser manglende tilsynsevne

• Alvorlige avvik har ikke blitt fulgt opp
• Brannberedskap 2011, gasslekkasje i pakkboks, tennkilder.
• Avdekket 30 avvik fra regelverket og 28 forbedringspunkter 

ved HLNG, men har ikke sikret at disse er fikset. 
• Må umiddelbart kommunisere til HLNG at alle avvik må lukkes 

før oppstart.

• Ptil viser manglende evne til å føre effektivt tilsyn
• For stor tillit til Equinor
• For svake virkemidler

• Spørsmål om habilitet 

• Riksrevisjonen gransket Ptil i 2019
• Hva har skjedd siden da?

• Bellona ber Arbeids- og sosialdepartementet, kontroll- og 
konstitusjonskomiteen, riksrevisjonen om å vurdere 
Petroleumstilsynets habilitet i saken og vurdere undersøkelse 
av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet 
ved Hammerfest LNG. Rapporten sendes til Økokrim.



Eksempel: Ptil holder igjen dokumenter

• Svært forsinket journalføring
• Opptil 9 måneder

• Brudd på normalkravet om at 
journalføring skal skje 
fortløpende

• Mistanke om at mye 
kommunikasjon ikke blir 
journalført

• Bellona mener dette kan være 
brudd på offentlighetsloven og 
arkivloven

Eksempel på hhv. 3 og 9 måneders forsinkelse i journalføring i 

Petroleumstilsynets sak nr. 2020/252 og 2020/122.
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Konsekvensene av brannen kunne blitt langt større

• Mangel på manuell branndeteksjon og brannvann fra Aurora 
kunne forårsaket:
• Spredning til større deler av anlegget
• Utvikling av eksplosjonsartet brann
• Totalutslettelse av anlegget (Metanlekkasje fra LNG-kompressor)
• Alvorlige personskader og dødsfall

• Vestavind kunne resultert i evakuering av Hammerfest by.

• Ulykke midtvinters kunne også gitt andre følger
• Strømbrudd vil være problematisk for Hammerfest



Bellonas foreløpige konklusjoner

• Brannen i anlegget skyldes mangel på sikkerhetskultur, 
risikohåndtering, vedlikehold, bemanning og kompetanse i 
Equinor

• Kun tilfeldigheter avverget den potensielt største 
industrikatastrofen i norsk historie

• Petroleumstilsynet gjør ikke jobben sin som tilsynsmyndighet 
når avdekkede avvik ikke blir fikset eller fulgt opp

• Det tillitsbaserte systemet fungerer ikke lenger etter sin 
hensikt



Forbehold

Bellona går ut med en foreløpig rapport 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 
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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