
Bekreftelse av varsel/melding til Petroleumstilsynet
om fare- og ulykkessituasjoner

E-post: varsling@ptil.no
Hendelsen inntraff:

23.12.2009 11:07
Dato Klokkeslett

Statoil ASA
Operatør/den ansvarlige

Gullfaks
Felt

Gullfaks C
Innretning

Melder 
Plattformsjef  GFC

Navn/enhet

Telefon

@statoil.com
E-post

§11 første ledd:
Akutt eller alvorlig fare- og 
ulykkessituasjon

§11 første ledd: 
Situasjoner som under 
ubetydelig endrede 
omstendigheter kunne ha ført 
til akutt eller alvorlig fare- og 
ulykkessituasjon

§11 andre ledd 
Melding ved fare- og 
ulykkessituasjoner som er av 
mindre alvorlig eller akutt 
karakter 

Bekreftelse av varsel/melding 
etter 
opplysningspliktforskriften 
§11:

Kort beskrivelse
a) Alvorlig eller akutt skade
b) Akutt livstruende sykdom

c)Alvorlig svekking eller bortfall av 
sikkerhetsfunksjoner og barrierer som 
setter innretningens integritet i fare

Brønnspark (kick) i 
brønn 34/10-C06A

d) Akutt forurensning: Type og anslag 
over mengde angis i beskrivelse 
nedenfor

Utfyllende opplysninger:
Transport
Utblåsing
Eksplosjon
Brann
Utilsiktet HC utslipp

Radioaktiv kilde
Evakuering av innretning
Stans av farlig arbeid
Fallende gjenstand
Kollisjon

Gjenstand/fartøy på 
kollisjonskurs
Hygieniske eller 
helsemessige forhold
Andre forhold

Beskrivelse av hendelsen/tilløpet:
Fra kl 06:00 ved boring av 12 1/4" x 13 1/2" hull på dybde 2646 m begynte gass å øke i boreslammet fra 4% til 
7%. Det var ingen økning i aktivt volum. 
Kl 07:30 ble det besluttet å sirkuler for å få ned gass. Gass ville ikke gå ned. 
Kl 11:07 ble det besluttet å strømningssjekke brønn (flow check). På 10 minutter kom det inn 500 liter i 
ettrfyllings tank. Tilpasset strengen i forhold til BOP (tok inn ytterligere 200 liter) og stengte ringromsventil 
(annular preventer).
Kl 11:35 etter trykk hadde stabilisert seg ble tilbakeslagsventil (float) i borestreng åpnet. Det viste et 
borerørstrykk på 11,34 bar. 
Kl 11:45 startet utsirkulering   borers metode med 450 liter/ minutt. Kl 12:00 ble det oppdaget at en gikk på tap 
og brønn ble steng inne.
Ventet til at trykk stabiliserte seg og startet utsirkulering, borerer metode, kl 12:30 med 320 liter/minutt. Stengte 
brønnen inne igjen kl 13:00 da en tapte 180 liter/ minutt.
Kl 13:15 startet utsirkulering, borers metode, med 250 liter/ minutt. 
Sirkulerer for tiden med denne raten uten tap.
Involvert entreprenør (utstyr og personell):
Seawell

Andre opplysninger
Beredskapsorganisasjon aktivert:
Driftstans:

Ja  Nei
Ja  Nei

Område sperret og bevis sikret:
NOFO mobilisert 

Ja   Nei
Ja   Nei



Antall skadde eller omkomne: 
Omfanget av granskningen:     

Andre iverksatte tiltak: Brønner og 
havbunnsbrønner i samme SBP område stenges. 
Det er en kveilerørsoperasjon i motsatt skaft på 
brønn C-09. De er i ferd med å trekke seg 
kontrollert ut av brønnen (ute om ca. 2 timer), 
men kan klippe kveilen og stenge umiddelbart 
dersom situasjonen skulle bli kritisk.  

Informasjon om annen varsling
Hovedredningssentralen Politiet Luftfartstilsynet
Statens strålevern Sjøfartsdirektoratet Andre: 




