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Webinar ESRA 08.09.2020

Agenda:

• Innledning 

•

• Tiltaks pakker, 1,2 og 3

• Anbefalinger fra granskning

• DP fokus i Equinor

•
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Mandat



Hendelse med kollisjon mellom forsyningsskipet 
Sjoborg og Statfjord A
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Sjoborg

Statfjord A

Slangestasjon

Hendelsen 07.06.2019

1 2

Natt til fredag 7. juni 2019 mistet forsyningsskipet 
Sjoborg DP-posisjonen og kolliderte med 
Statfjord A. Installasjonen var i revisjonsstans og 
hadde 276 personer om bord.  Det var 12 

Sjoborg

personer ble evakuert med helikopter til 
omkringliggende installasjoner.

Ingen personer ble fysisk skadet, men en person 
Sjoborg ble truffet av en lasteslange og 

ubetydelig endrede omstendigheter kunne endt 
med fatal konsekvens. 

:
•

• Forbedret kvalitet i systemintegrasjon
•
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Samsvar mellom DP-
thruster ordre og 
tilbakemelding

ordre og 
tilbakemelding

Hendelsen presentert  med faktiske data fra DP-loggesystemet

Ca. 50 minutter

Tap av DP-posisjon 
og kollisjon med SFA

Thruster 4 Thruster 5
Thruster 1

Thruster 3 Thruster 2
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Sjoborg kolliderte med SFA 7/6-2019 

Classification: Internal     2018-01-017

Sjoborg kolliderte med Statfjord A

Mengde, frekvens og mulig konsekvens av alarmer gav et 

Ikke tilstrekkelig kvalitet i systemintegrasjon 

Lastreduksjonsmodus ble aktiverte for samtlige thrustere 

(10 15% effekt)

Nettverksfeil i blackout sikkerhetssystem 

DP posisjonstap

1

-side)

2

Operasjonen ble ikke avbrutt

1a

Automatisk stopp av thruster 1 og  3

1b

Svikt eller feilmontert utstyrskomponent/software

Kritisk feil 

og videre 

systemaksjon 

uteblev)

maskinkontrollrom

Bevisst valg for lasteoperasjonen.

(returlast, krandekning og andre 

operasjonelle forhold)
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•

• Svikt eller feilmontert utstyrskomponent/software

•

• Alarmsituasjon med uklare tekster og uklare aksjonsbeskrivelser

•

• Tester og verifikasjoner avdekket ikke latente feil 

• Integriteten i Sjoborgs DP-redundanskonsept var ikke intakt
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•

• Svikt eller feilmontert utstyrskomponent/software

•

• Alarmsituasjon med uklare tekster og uklare aksjonsbeskrivelser

•

• Tester og verifikasjoner avdekket ikke latente feil 

• Integriteten i Sjoborgs DP-redundanskonsept var ikke intakt
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Sjoborg kolliderte med SFA 7/6-2019 

Classification: Internal     2018-01-0117

Sjoborg kolliderte med Statfjord A

Mengde, frekvens og mulig konsekvens av alarmer gav et 

Ikke tilstrekkelig kvalitet i systemintegrasjon 

Lastreduksjonsmodus ble aktiverte for samtlige thrustere 

(10 15% effekt)

Nettverksfeil i blackout sikkerhetssystem 

DP posisjonstap

1

-side)

2

Operasjonen ble ikke avbrutt

1a

Automatisk stopp av thruster 1 og  3

1b

Svikt eller feilmontert utstyrskomponent/software

Kritisk feil 

og videre 

systemaksjon 

uteblev)

maskinkontrollrom

Bevisst valg for lasteoperasjonen.

(returlast, krandekning og andre 

operasjonelle forhold)

Tiltakspakke 1

Tiltakspakke 2

Tiltakspakke 3

Strakstiltak
etter hendelen
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Sjoborg kolliderte med SFA 7/6-2019 Synergi nr. 1581730

Classification: Internal     2018-01-0120

Sjoborg kolliderte med Statfjord A

Mengde, frekvens og mulig konsekvens av alarmer gav et 

Ikke tilstrekkelig kvalitet i systemintegrasjon 

Lastreduksjonsmodus ble aktiverte for samtlige thrustere 

(10 15% effekt)

Nettverksfeil i blackout sikkerhetssystem 

DP posisjonstap

1

-side)

2

Operasjonen ble ikke avbrutt

1a

Automatisk stopp av thruster 1 og  3

1b

Svikt eller feilmontert utstyrskomponent/software

Kritisk feil 

og videre 

systemaksjon 

uteblev)

maskinkontrollrom

Bevisst valg for lasteoperasjonen.

(returlast, krandekning og andre 

operasjonelle forhold)

Tiltakspakke 1

Tiltakspakke 2

Tiltakspakke 3

Strakstiltak
etter hendelen
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Tiltakspakker

Pakke 1 - -systemintegrasjonsrollen

a) - - og driftsfase  

b) - -integrasjonen. Et 

byggefasen og i driftsfasen

c) formalisere utstyrs- -arbeidsprosessene

d) -

e) - -
alarmer og uklare alarmtekster

f)

uklare alarmtekster

g) - -
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Tiltakspakker

Pakke 2 - Anbefalinger for forbedret kvalitet i DP-systemintegrasjon

a) Sjoborg og sikre at utbedringene har blitt formidlet, 

b) -dokumentet for Sjoborg -

c) -

d) -alarmene. 
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Tiltakspakker

Pakke 3 - Anbefalinger for deling av erfaringer

a) Utarbeide notat/presentasjon som oppsummerer erfaringer og anbefalinger til forbedringer knyttet til hendelsen 
eksempelvis ved, beredskap, evakuering., forflytning til land, pakking av personlige eiendeler, og mottak av personell til 
land.

b) Gjennomgang av DFU12 Fare for kollisjon og vurdere. (Vurdere oppdatering, behov for ny DFU)

c)

d) -side operasjon. 

e) Sjoborg
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DP focus and Marine assurance in Equinor

A work group has been focusing on DP operations only. 
Through the discussions in the work group and input from stakeholders it is evident that a broader assessment of the 
Marine Assurance process in Equinor should be performed. 

Marine Assurance can be seen as a function of following:

• Choose of contractors with respect to competency and operational capacity

• Establishing of contracts and follow-up of running contracts

• Vetting of vessel and verification of the marine activities

• Systematic planning of operations prior to mobilizing and start-up

• Execute the offshore marine operation in accordance with planned activity and established risk picture.

• Optimal DP operation is a function of the fact that all steps have sufficient barriers. 

• Safe DP operations relies on a set of conditions, or barriers

• Offshore installations, OIM / SCR, have the responsibilities  for all operations in the safety zone
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This presentation, including the contents and arrangement of the contents of each individual page or the collection of the pages, is owned by Equinor. Copyright to all material including, but not limited to, written material, photographs, drawings, images, tables and data remains 
the property of Equinor. All rights reserved. Any other use, reproduction, translation, adaption, arrangement, alteration, distribution or storage of this presentation, in whole or in part, without the prior written permission of Equinor is prohibited. The information contained in this 
presentation may not be accurate, up to date or applicable to the circumstances of any particular case, despite our efforts. Equinor cannot accept any liability for any inaccuracies or omissions.

Ole Steinar Andersen


