Vedlegg 2 – Branntilsyn av Ptil
Bellonas oppsummering av Ptils tilsyn med brannvern ved Hammerfest LNG
Bellonas foreløpige granskingsrapport viser at brannen på Melkøya 28. september ble oppdaget visuelt
av to ansatte ved Hammerfest LNG. Brann- og røykdetektorene slo ikke ut. Det fremkommer også at det
gikk tomt for brannskum etter ti minutter, og etter 30 minutter var det tomt for ferskvann til
brannslukking. Petroleumstilsynet og Equinor har ikke opprettholdt sikkerheten på Hammerfest LNG og
dermed satt liv i fare.
Equinor og Ptil visste at brannberedskapen på anlegget var for dårlig
I oppfølgingen av tilsynet 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. Kilder sier til Bellona at
kapasiteten på brannpumpene ikke har vært økt etter tilsynet i 2011.
Tilfeldigheter avverget den potensielt største industrikatastrofen i norsk historie
Equinor har grovt undervurdert brannrisikoen på Melkøya. Kapasiteten på eget brannslukningssystem var
langt ifra nok til å slukke brannen 28. september. Kun tilfeldigheter gjorde at supplybåten Esvagt Aurora
var i Hammerfest denne dagen. Til sammenligning har Aurora en brannpumpekapasitet på 7200m3/time,
mens taubåtene kun har en brannpumpekapasitet på 1200 m3/time. Det vil si at Aurora har stått for mer
enn 50% av brannslukkingen som tok 7-8 timer. Uten Aurora kunne brannen ha spredt seg og potensielt
utløst norgeshistoriens største industrikatastrofe.
Petroleumstilsynets manglende oppfølging av brannberedskap
Petroleumstilsynet har utført 16 tilsyn ved Hammerfest LNG i perioden 2011 til 2020. Allerede i 2011 ble
det påpekt at Hammerfest LNG har svekkelser i sin kontroll med tennkilder, og manglende brannvann i
prosessområdet der det brant 28. september. Ptil ble også varslet om at den ene brannpumpa ikke
fungerte da brannpumpekapasiteten skulle testes. Det kom ikke en dråpe vann ut av brannhydrantene.
Petroleumstilsynet har benyttet for svake virkemidler for å ivareta brannsikkerheten ved Hammerfest
LNG, og følger ikke opp at Equinor gjør nødvendige utbedringer. Bellona mener derfor Petroleumstilsynet
ikke er en nøytral part i saken og ikke kan ha ansvaret for gransking av brannen på Hammerfest LNG fra
myndighetenes side.
I 2011 avdekker Petroleumstilsynet at brannvannskanonene ikke vil være tilstrekkelig til
brannbekjempelse i prosessområdet. Equinor svarer at aktiv brannbekjempelse og økt mengde passiv
brannbeskyttelse er god nok sikring. Det ble opplyst at Equinor skulle utføre en studie for å avdekke hvilke
potensielle konsekvenser den dokumenterte brannvannsmengden medfører. Det var heller ikke klart om
brannvannskapasiteten til taubåten er tilstrekkelig kompenserende tiltak ved bortfall av brannpumpe.
Ifølge Equinors interne avvikssystem skal Equinor i 2013 ha planlagt å gjennomføre forbedringstiltak for
brannvannsdekning i prosessområdet innen 29.05.2015. Kilder sier til Bellona at det ikke er utbedret noen
fysiske endringer i brannvannsdekningen slik Equinor lover. Dokumentasjonen Bellona har fått innsyn i
viser ikke at Petroleumstilsynet har undersøkt om forbedringstiltaket for brannvannsdekning har blitt

utført i praksis. Først 2. oktober 2020, fire dager etter brannen, etterspør Petroleumstilsynet
studierapporten om brannvannsdekningen. Det er svært kritikkverdig av Petroleumstilsynet å ikke
verifisere at nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten ved Hammerfest LNG blir utført.
Petroleumstilsynets manglende oppfølging av tennkilder
Petroleumstilsynet avdekket svakheter ved anleggets kontroll med tennkilder allerede i 2011. Elektro
fordelingsstasjoner er en potensiell tennkilde, og Hammerfest LNG mangler kontroll på om dørene er
lukket og iverksetter ikke tiltak når de står åpne. Problemene med tennkilder blir ikke fulgt av Equinor i
2011, heller ikke i 2013, heller ikke i 2017.
Equinor har gjort grove sikkerhetsmessige feilvurderinger. Det fremkommer av Equinors eget
avvikssystem at tiltak er iverksatt for å lukke avviket med tennkilder, men Petroleumstilsynets tilsyn viser
at avvikene ikke er utbedret i praksis. Det er svært alvorlig at Hammerfest LNG ikke har utbedret avvikene
Petroleumstilsynet har avdekket gjentatte ganger gjennom mange år.

Tidslinje for branntilsyn
15. september 2009: brann i vegetasjon på grunn av strålevarme
19. mai 2011: brann i tape rundt rør i forbindelse med sveising
14. oktober 2011: gasslekkasje. Brann, flamme i turbin

2011
20.-23. juni 2011 – Ptil fører tilsyn med elektro og sikkerhetskritiske barrierer
Avvik 5.1.1 Mangelfull tennkildekontroll - Anlegget har mangelfull beskyttelse mot antennelse av eksplosiv
gassatmosfære. Substasjoner for kraftforsyning til anlegget (som inneholder tennkilder) er plassert
nær/tett inntil eksplosjonsfarlige områder. Alarmer blir ikke generert og håndtert skikkelig. Det er gitt et
midlertidig internt unntak for tennkildekontroll i tilknytning til substasjoner med lang tidsfrist.
Equinor bekrefter at tennkildekontrollen avviker fra interne krav, men er i henhold til lovverket. Etablering
av alarmer på dører skal være gjennomført 01.10.2011. Ptil mener det er alvorlig at gass kan trenge inn i
substasjoner og antennes. Ptil synes dispensasjonen er lang og etterspør risikovurdering og hvordan
kontrollrom blir varslet. Equinor innrømmer at dette er alvorlig barrierebrudd har installert alarm på alle
dører. Alarmen går til vakta. Ptil mener denne alarmen skal gå til kontrollrom. Det planlegges også
overtrykksmonitoriering i 2012, og studie for vurdering av storulykkehendelser. Alle tiltak skal være
gjennomført 15.01.2015.
Ptil bemerker at Hotoilkjel mangler flammesperre i eksosrør og sikring mot tilbakeslag i
forbrenningsluftinntak. Equinor svarer at eksosen og luftinntaket er plassert høyt over bakken og ikke
utgjør vesentlig risiko for antenning.

Ptil bemerker mangelfull dokumentasjon på pålitelighet og effektivitet av vannbaserte
brannbekjempelsesutstyr. Det er ikke dokumentert at brannpumpekapasiteten er tilstrekkelig. Equinor
svarer det er utestående vedlikehold på dem, men sier testen skal bli utført 1.10.2011. Ptil etterspør
resultatet av Equinors vurdering av kapasitet. Pumpene blir testet og har kapasitet på 2780 m3/h og 2810
m3/h.
Det er ikke dokumentert at nedre dekk på ”lekter” får tilstrekkelig brannvann ved utløsning av monitorer.
Equinor svarer at aktiv brannbekjempelse og økt mengde passiv brannbeskyttelse er god sikring. Ptil
etterspør rapport om dette. Dette blir ikke fulgt opp av Ptil.
Ptil påpeker at pålitelighet til magnetventiler (deluge) er usikker. Equinor erkjenner at det er svakheter
ved det forebyggende vedlikeholdsprogrammet. Det er også behov for oppjustering av
reservedelbeholdningen.
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Bellonakommentar
Avvikene på brannvann blir fulgt opp i tilsyn i 2012, og det viser seg at avviket ikke er lukket. Ptil etterspør
ikke dokumentasjon før etter brannen i 2020. Det må undersøkes om Ptil ikke har fulgt opp avviket i
mellomtiden, og om det er gjort tilsyn på brannberedskap i det hele tatt i perioden 2012-2020.

Juni 2012 Tilsyn med risikoanalyse og krav til brannmotstand
Avvik 5.1.1 Trykkavlastningssystemet: Ptil kan ikke se at det er dokumentert at de valgte løsninger kan kan
motstå de brannbelastninger og branntyper som er aktuelle i anlegget.
Oppheng til fakkelrør har ikke nødvendig brannsikring (passiv brannbeskyttelse).
Ptil registrerer at det ikke er regelmessige fullskalatesting av trykkavlastning i anlegget.
Avvik 5.1.3: Manglende risikoanalyse i lekteren. Ingen umiddelbare tiltak for reduksjon av spredningsrisiko
blir iverksatt, men en studie for å avdekke mulige tiltak for å redusere sannsynligheten for intern
spredning skal utføres. Det skal være ferdig 30.10.2015.

Avvik 5.1.4: Manglende beskyttelse mot brann i prosesslekter. Bærende konstruksjoner kan ikke motstå
jet-brann. Equinors interne dokumenter krever 30 minutters motstand mot jet-brann og 30 minutter
motstand mot pøl-brann. Alle tiltak skal være utbedret 30.12.2016
Avvik 5.1.5 om Aktiv brannbekjempelse «Manglende dokumentasjon på brannvannsdekning på lavere
nivåer i lekteren»: Det er ikke dokumentert hvordan brannvannet dekker prosessområdet. Det ble
opplyst at det skulle utføres en studie høsten 2012 for å verifisere vannmengder på ulike nivåer i
prosessområdet.
Det var heller ikke klart om brannvannskapasiteten til taubåten er tilstrekkelig kompenserende tiltak ved
bortfall av brannpumpe.
Equinor presiserer at hver brannpumpe, samt taubåtenes pumpe har kapasitet som tilsvarer mer enn
100% av det dimensjonerende brannvannscenarioet på anlegget. Equinor skriver til Ptil at de forventer
at dette punktet taes ut av tilsynsrapporten.
Alle tiltak skal være utbedret 29.05.2015. Ptil ber om å få oversendt studierapporten 2. oktober 2020.
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Bellonas vurdering:
Det er sterkt kritikkverdig at Ptil ikke følger opp at aksjonspunkter fra tilsyn ikke følges opp på 8 år.

Juni 2013 – Ptil tilsyn med elektro og sikkerhetskritiske barrierer
Avvik 5.2.2 – Gjennomføring av studier av gass-spredning, brann og eksplosjon. Skal ferdigstilles våren
30.04.2014.
Avvik 5.2.3 – Barrierekrav og ytelseskrav. HLNG arbeider med en samlet brann- og eksplosjonsstrategi.
Opprinnelig dokumentasjon var splittet mellom prosessanlegget og lager- og lasteområdet.
Det fremkommer i tilsynsrapporten 2013 at gjennomføringen av studier for å utrede svakheter i anlegget
påpekt av Ptil er betydelig forsinket i forhold til forpliktende tidsplan som Statoil la frem etter Ptils tilsyn i
juni 2012.
.
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Bellonakommentar
strategier og prinsipper for styring av barrierer skal først bli igangsatt etter tilsynet i 2013, og skal være
ferdig
Angående avviket på dørovervåking: Dørovervåkning av elektro fordelingsstasjoner blir ikke fulgt av
Equinor i 2011, heller ikke i 2013, heller ikke i 2017. Equinor har ved begge anledninger meldt tilbake at
forholdet skulle utbedres. Det er utført ifølge Equinors eget avvikssystem, men ikke utbedret i praksis.
Dette er mangelfull tennkildekontroll.

2. juli 2013 - ulmebrann i forbindelse med arbeid med skjærebrenner
Kilde: NRK

6. desember 2013 - brann i klimakontrollrom
Kilde: NRK

17. februar 2015 - brann i pumpe
Brann i pumpe 22-PA-101A tilhørende et hjelpesystem (amin). Pumpen ble stanset, produksjonen stengt
ned og brannen slukket.

2015 0217 EQNR
varsling brann pumpe15 243 1.pdf

26. – 29. juni 2017 - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg
Tilsynet omfatter tennkildekontroll. Ptil tar opp dørovervåking (Avvik 5.1.1 fra 2011) som fortsatt ikke er
utbedret.
Det ble under befaring i anlegget observert enkelte sterkt falmede skilter for brannmeldere.
Det ble observert noe lagring av brennbart materiell i rom for høyspenningsinstallasjoner. Dette var blant
annet plassert tett opptil høyspenningsfordelingstavle. I samme rom ble det registrert utstyr som var til
hinder for umiddelbar tilgang til brann og redningsutstyr.
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17.06.18 Ptil Granskingsrapport LNG-lekkasje fra tankbil
Granskingen omhandler mønstring av brannberedskap og beregning av hvordan en potensiell brann ville
utartet seg (brannanalyse).

«Lekkasjen fra tankbilen kunne, under marginalt endrede omstendigheter, blitt antent.»
Avvik 2) Svakheter ved utforming av anlegg for overfyllingsvern og mangler ved tennkildekontroll: en
enkelt feilhandling kan gi uakseptable konsekvenser. Tenningen i bilen måtte være på for å kunne
fylle, men var samtidig en tennkilde.
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6. desember 2018 - brann i kjelerom
L115 Transformer building, Elektrokjele brann. Klassifisering grønn 5 på utstyr. Brann i elektrisk utstyr i
rommet.

20181206 EQNR
Varsel om uønsket hendelse Snøhvit Hammerfest LNG Melkøya - Brann i elektrisk utstyr i kjelerom 06122018_Redacted.pdf

11. januar 2019 – Røykdeteksjon og varmeutvikling i elektro-rom (igjen)
Kom inn foralarm på røykdeteksjon i bygg L-102, innsatslag mønstret og bekreftet lukt I bygget, tavler ble
termografert men etter litt ble det oppdaget at det var frost på den ene kondenseren I rommet, denne
var sikringen gått til. kl 2220 gikk den UPS 83-ER-830A I batteridrift, sansynligvis pga varmen I rommet,
denne ble utkoblet og last flyttet på B siden politi og brannvesen mønstret.

2019 0111 EQNR
varsel 73-1 Varsel om uønsket hendelse - Hammerfest LNG Melkøya - Foralarm på røykdeteksjon i bygg L102 10012019_Redacted.pdf

9. juli 2019 Gransking avdekker mangelfulle barrierer på Hammerfest LNG
Gransking av hydratsaken innebærer elementer knyttet til en potensiell brann. Midlertidig varmekabler
på PSV-er var ikke ønskelig da det ville vært enda et element i Hammerfest LNGs allerede svekkede
tennkildekontroll-miljø.

28. september 2020– Alvorlig brann i turbin
Det tok hele åtte timer før brannen var slukket, melder NRK. Petroleumstilsynet regner brannen på
Equinors gassanlegg på Melkøya som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie og
starter gransking. Equinor starter også gransking. Politiet og Kripos gransker også.

