
Til Petroleumstilsynet 
  
  
Bellona ber Petroleumstilsynet granske hendelse på Gullfaks A Brønn 43 mai 2010. 
  
Vi viser til samtale den 22. november 2010 hvor vi ba om granskning av hendelse i brønn A-43 på 
Gullfaks A medio mai 2010. 
  
Miljøstiftelsen Bellona ber Petroleumstilsynet undersøke hva som egentlig hendte på Gullfaks A medio 
mai 2010 i forbindelse med brønnaktivitet i A-43. Etter det Bellona kjenner til startet hendelsen i 
samme tidsrom som hendelsen 19.mai på Gullfaks C, og måtte følges opp i de påfølgende uker. 
  
Den informasjonen Bellona har fått tilgang til sier at det i brønn A-43 på Gullfaks A i mai 2010 hadde 
alvorlige problemer under boring og toppkomplementering av sidesteg i brønn A-43. Etter det Bellona 
erfarer var Statoil i en situasjon der man kun hadde én barriere. 
  
Bellona har henvendt seg til Statoil for å få svar på om det har inntruffet en ”hendelse” på Gullfaks A i 
år. Bellona har ikke fått svar på denne henvendelsen.  Bellona har også tidligere bedt Ptil undersøke 
om hendelsen er rapportert inn. Dokumentsenteret til Ptil bekreftet første gang 15.11.2010 at denne 
hendelsen ikke finnes i Ptil’s arkiv eller hendelsesregister, dette ble også bekreftet av saksbehandler 
17.11.2010.  
  
Bellona har etter beste evne søkt å etterforske hva som skjedde.  Etter det vi forstår har Statoil 
klassifisert hendelsen som ”Grønn 4”, altså en kategori som ikke er rapporteringspliktig. Bellona frykter 
at Statoil her har lagt en feil klassifisering til grunn, og stiller spørsmålstegn ved om ikke hendelsen 
burde vært klassifisert som ”rød”. Flere forhold tyder på at dette er en hendelse som burde vært 
klassifisert som rød da dette er en situasjon hvor man er nær eller har oppnådd å ha kun en barriere i 
igjen. Hendelsen burde etter Bellonas mening vært rapportert inn til Ptil når den inntraff. Det er helt 
klart også er uholdbart at Ptil ikke er blitt orientert om hendelsen på Gullfaks A i forbindelse med 
granskningen av C06 brønnen på Gullfaks C. 
  
Bellona konstaterer at det kan være grunnlag for Ptil å irettesette Statoil for hvordan hendelser på 
sokkelen blir rapportert. I forbindelse med brønnspark den 23. desember 2009 undervurderte Statoil 
farepotensialet og gjennomførte kun en dybdestudie, mens hendelsen åpenbart burde ha ført til en 
reel granskning slik som forskriftene tilsier ved hendelser med så stort ulykkespotensialet. Også det 
brønnsparket som skjedde i 30. april på Gullfaks C unnlot Statoil i det hele tatt å rapportere om. Dette 
er etter vår mening, sterkt kritikkverdig. 
  
Forskriftene gir Statoil stort rom for å egendefinere farenivået. Den informasjonen Bellona har mottatt 
tilsier at det på Gullfaks A hadde alvorlige problemer under boring og toppkomplementering av 
sidesteg i brønn A-43 rett før de store problemene på Gullfaks C oppstod. Den oppmerksomheten 
Statoil gav brønnen de neste ukene tyder vel på at bore- og brønnmiljøet ombord ikke var komfortable 
med situasjonen.  Bellona mener hendelsen i brønn A-43 på Gullfaks A i mai må være 
rapporteringspliktig.  
  
Det skulle gjennomføres en operasjon hvor de skulle trekke ut det innvendige røret i brønnen. Det ble 
satt en mekanisk plugg og dette røret ble fylt med tung boreveske. 
  
Selskapet Seawell hadde målt korrosjonsproblemer som de rapporterte om videre. I neste operasjon 
skulle et nytt team trykkteste røret med 345 bar. Neste skift tok ikke hensyn til rapporten og utførte 
trykktesten uten å ta hensyn til den dårlige kvaliteten på røret. 
  
Under trykktesten delte det indre røret seg i området ved BSV ventilen. Den tunge muden gikk dermed 
ut i ytre ringrom. Man kom dermed i en 1-barriere situasjon med en plugg og for lett boreveske på 
toppen.  På grunn av at det innerste røret knakk av, hadde man store problemer de første dagene 
med å få inn mer enn 1 m³ mud pr døgn. Den tyngste vesken ble brukt i innerste røret var der 
operasjonen skulle forgå. Når det knakk av måtte man fylle hele ytre ringrom med tung mud.  
  



Etter det vi kjenner til ble det ikke målt gass på plattformen, men på grunn av gassløft i mud i ytre 
ringrom måtte man kjøre på med mye tung boreveske for å få kontroll.  Etter det vi forstår var det ikke 
så mye boreveske med riktig tyngde igjen om bord når man gjenvant kontroll. Det var med andre ord 
ikke planlagt for en slik eventualitet som et korrodert indre rør og tung boreveske var heller ikke bestilt 
eller etterspurt. 
  
Etter det vi har brakt på det rene har hendelsen medført behov for å sirkulere brønnen i lang tid 
etterpå. 
  
Miljøstiftelsen Bellona ser alvorlig på det faktum at det ikke har blitt informert og rapportert fra Statoil til 
Petroleumstilsynet i forbindelse med selve hendelsen. Bellona mener at denne hendelsen er 
rapporteringspliktig etter § 11 c) av Opplysningspliktforskriften (Varsling om melding til 
tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkesituasjoner ved alvorlig svekking eller bortfall av 
sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer slik at innretningens integritet er i fare). 
  
Bellona ser det som skjerpende at brønnkontrollhendelsen i brønn A-43 ikke er fremkommet i 
forbindelse med Statoils egen eller Ptil’s granskning av forholdene på Gullfak C i forbindelse med 
hendelsen 19 mai i brønn C-06. 
  
Etter det vi forstår ønsker Statoil nå å ta brønn A-43 i bruk onsdag denne uken. Vi vil be Ptil sørge for 
at alle forhold kommer frem før det gis tillatelse til dette. I tillegg til dette ber vi om å få dokumentert at 
det finnes korrekte boreplaner for boring av avlastningsbrønn i tilfelle undergrunns- eller 
overflateutblåsning, og at denne kan bores på tross av kompliserte forhold med grunn gass og 
varierende trykk. Er dette tatt høyde for? Vi stiller oss tvilende til at så er tilfelle, jamfør Ptils egen 
granskningsrapport og brev til Statoil i forbindelse med C-06.  
  
Bellona er svært bekymret for Statoils muligheter til å stoppe en utblåsning på Gullfaks.  En eventuell 
undergrunnsutblåsning kan vare i mange måneder og år. Bellona ber om å få tilsendt dokumentasjon 
på at tilstrekkelige planer i tilfelle ulykke finnes for Gullfaks A, brønn A-43. 
  
Vi gjør oppmerksom på at vi har forespurt Statoil v/ Jone Stangeland om informasjon om denne 
hendelsen uten at vi har mottatt svar. 
  
Oslo 22.11.2010 
Med vennlig hilsen 
  
Frederic Hauge 
Leder  
Miljøstiftelsen Bellona 


