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Spørsmål og svar

Vi har tenkt å diskutere betydningen av vedlikehold for å
forebygge storulykker med et sett av ”spørsmål-og-svar”
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Spørsmål 1: Kan dårlig vedlikehold 
forårsake katastrofe?

?

For de som måtte være i tvil om svaret …

… la oss se hva historien viser!
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Vedlikeholdsrelaterte storulykker

Feilkalibrert nivåtransmitter, skitne nivåglass, osv.152005BP Texas City raffineri
(Eksplosjon og brann)

Mangelfull feildeteksjon (defekt hjulring)1011998Eschede Tyskland
(Togulykke, ICE-tog)

Luftslange for å åpne og lukke sikkerhetsventil var 
koplet feil vei (ventil åpnet utilsiktet)

231989Phillips 66 Company USA
(Kjemisk eksplosjon)

Feil utført vedlikehold ved reparasjon av flyskrog5201985Japan Airlines Flight JL 123 
(Flyulykke, Boeing 747)

Dårlig vedlikehold. Frakoplet fakkeltårn, kjøleanlegg ute 
av drift, ikke jevnlig rengjøring av rør og ventiler, osv.

37871984Bhopal India
(Giftig gass) 

Uriktige vedlikeholdsprosedyrer; demonterte ikke motor 
før oppheng (som påkrevd av leverandør)

2711979American Flight 191
(Flyulykke, DC-10)

Reaktortank med sprekk erstattet av midlertidig 
rørforbindelse – utilstrekkelig understøttet

281974Flixborough England
(Kjemisk eksplosjon)

Vedlikeholdsrelaterte feilDødeÅrUlykke
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Spørsmål 1: Kan dårlig vedlikehold 
forårsake katastrofe?

Svar: Ja!
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Spørsmål 2: Hvorfor?

n Hvorfor kan dårlig vedlikehold forårsake katastrofe?

Svar:
n Ganske enkelt fordi alt som skal fortsette å virke, inklusive 

sikkerhetskritiske systemer og utstyr, må vedlikeholdes 
(på riktig måte og til riktig tid)

igjen og igjen og igjen …

… og sikkerhetskritisk utstyr som ikke blir tilfredsstillende 
vedlikeholdt vil før eller siden medvirke til ulykke; 
”ei ulykke som venter på å få skje”
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Texas City 23. mars 2005 – 15 døde

n Vi skal nå se litt nærmere på én av storulykkene hvor 
dårlig vedlikehold har vært medvirkende årsak 
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Spørsmål 3: Texas i Nordsjøen?

Utdyping:
n Er det likhetstrekk mellom det som granskingen av 

ulykken i Texas City avdekket, og det som Ptil har 
avdekket gjennom sitt tilsyn med vedlikeholdsstyringen?
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Kort oppsummering av ulykken (1)

n BPs raffineri i Texas City
n 23. mars 2005
n Eksplosjon og brann
n 15 døde
n 180 skadde
n Raffineriprosess ødelagt og 

hus-/husvogner totalskadd
n Skade på eiendom utenfor 

anlegget
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Kort oppsummering av ulykken (2)

n Skjedde under oppstart
n Destillasjonstårn og 

avblåsingstank ble overfylt
n Utslipp av flytende 

hydrokarboner
n Dannet gassky som antente
n Eksplosjon og brann   
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Litt om granskingen

n U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board
n Mest kostbare i CSBs historie og tok ca. 2 år
n Gjennomførte 370 intervju og gjennomgikk over 30.000 dokumenter
n Avdekket årsaker, medvirkende årsaker og rotårsaker

n Baker-panelet (Safety Review Panel)
n Ledet av James A. Baker III
n Statsråder, senator, professorer, …
n Uavhengig vurdering av

n BPs oversikt over sikkerheten
n BPs sikkerhetskultur
n BPs og det enkelte raffineris 

sikkerhetsstyringssystem

Les og lær!
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(Noen) årsaksforhold
n Operatørene fulgte ikke prosedyrene
n Nivåreguleringsventil ble satt i manuell og stengt

n Kontrollpanel ga utilstrekkelig informasjon
n Skjermbilde manglet adekvat indikasjon av hvor 

mye væske som var i destillasjonstårnet
n Funksjonsfeil i instrumenter
n Feilkalibrert nivåtransmitter ga operatørene feilindikasjon om at 

væskenivået i destillasjonstårnet var synkende
n Skitne nivåglass på destillasjonstårnet var uleselige
n Redundant høynivåalarm sviktet og ga ikke lydvarsel

n Mangelfullt design av trykkavlastningssystem
n Avblåsingstank og utløpsrør for trykkavlastningsventil var 

underdimensjonert (påbegynt studie var 13 år forsinket)
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Årsaksforhold (vedlikeholdsrelatert)
n Operatørene fulgte ikke prosedyrene
n Nivåkontrollventil ble satt i manuell og stengt

n Kontrollpanel ga utilstrekkelig informasjon
n Skjermbilde manglet adekvat indikasjon av hvor mye væske som 

var i destillasjonstårnet
n Funksjonsfeil i instrumenter
n Feilkalibrert nivåtransmitter ga operatørene feilindikasjon om at 

væskenivået i destillasjonstårnet var synkende
n Skitne nivåglass på destillasjonstårnet var uleselige
n Redundant høynivåalarm sviktet og ga ikke lydvarsel

n Mangelfullt design av trykkavlastningssystem
n Avblåsingstank og utløpsrør for trykkavlastningsventil var 

underdimensjonert (påbegynt studie var 13 år forsinket)
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Hvorfor ble ikke instrumentene 
vedlikeholdt?
n Fordi vedlikeholdsprogrammet var mangelfullt, bl.a.:

Nivåindikator på destillasjonstårnet 
var ikke listet som kritisk utstyr!

Altså; mangelfull klassifisering!

(Et av punktene som ble presentert under Public Meeting 20.3.2007)
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Likhetstrekk?

n Texas City granskingen

n Petroleumstilsynets tilsyn med vedlikeholdsstyring

Nivåindikator på destillasjonstårnet 
var ikke listet som kritisk utstyr!

Mangelfull klassifisering;
• Utstyr mangler informasjon om klassifisering
• Uklare kriterier for klassifisering av utstyr, osv
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Spørsmål 3: Er det likhetstrekk mellom det 
som granskingen av ulykken i Texas City 
avdekket, og det som Ptil har avdekket 
gjennom sitt tilsyn med vedlikeholds-
styringen?

Svar: Ja! Mangelfull klassifisering av 
utstyr.
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Spørsmål 4: Hvorfor var vedlikeholds-
styringen ved BP TCR mangelfull?

(Noen) svar:
n 25% budsjettkutt i 1999 (bemanning/opplæring/kompetanse)
n ”De nåværende integritets- og pålitelighetsforhold ved TCR 

har helt klart sammenheng med reduksjon i vedlikeholds-
utgifter det siste tiåret” (Kearney rapport 2002)

n 4 alvorlige mekanisk integritetsrelaterte (dvs. vedlikeholds-
relaterte) hendelser i 2004-2005

n Ledelsen for BPs raffinerier beordret en 25% reduksjons-
”utfordring” for 2005-budsjettet til tross for alle problemene

n Kan da spørre seg: Lever toppledelsen i sin egen verden?
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Spørsmål 5: Hvorfor hadde ikke topp-
ledelsen kontroll med storulykkesrisikoen?

Svar (rotårsaker til ulykken):
n BP fokuserte på, målte og belønnet hovedsakelig person-

sikkerhet (arbeidsulykker), ikke prosessikkerhet
n Tiltroen til lav personskaderate (type H-verdi) ved Texas City 

som en sikkerhetsindikator bidro til å forhindre at man fikk et 
riktig bilde av prosessikkerheten (storulykkesrisikoen)

n BPs styre overvåket ikke og kontrollerte ikke storulykkes-
risikoen effektivt

n BPs ledelse gjennomførte kostnadskutt uten å vurdere de 
sikkerhetsmessige konsekvensene av beslutningene
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Spørsmål 6: Kunne ulykken i Texas 
City skjedd i Nordsjøen?

Svar: ??? 
(Vi ønsker nok å kunne svare nei, men er vi helt sikre?)

La oss igjen se på direkteårsakene:

n Operatørfeil – reguleringsventil stengt
n Kontrollpanel ga utilstrekkelig informasjon
n Feilkalibrert nivåtransmitter – ikke klassifisert som kritisk
n Mangelfullt design av trykkavlastningssystem
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Spørsmål 6: Kunne ulykken i Texas 
City skjedd i Nordsjøen?

Svar: ??? 
(Vi ønsker nok å kunne svare nei, men er vi helt sikre?)

n Kan det gjøres menneskelig feil i Nordsjøen? – Åpenbart.
n Kan det være mangler i prosesskontrollsystemet? – Kanskje.
n Kan kritisk utstyr være klassifisert feil, og dermed føre til mangelfullt 

vedlikehold (av f.eks. prosessikringsutstyr)? – Sannsynligvis.
n Kan sikkerhetssystemer som trykkavlastning og avblåsing være under-

dimensjonert, eller på annen måte ikke oppfylle sin funksjon? – Kanskje.

n Overvåker og kontrollerer toppledelsen storulykkesrisikoen med bruk av
relevante proaktive indikatorer? – Kanskje ikke.
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Avslutningsvis – vedlikeholdets 
betydning for storulykker
n I TCR-ulykken var dårlig vedlikehold medvirkende årsak, 

én av flere medvirkende årsaker
n Mangelfullt vedlikehold kan også være eneste årsak til 

ulykkeshendelser
n Eksempelvis viste en analyse av 20 gasslekkasjer (Øien og 

Sklet, 2001) at manglende eller mangelfullt forebyggende 
vedlikehold (FV) var medvirkende årsak i 9 av de 20 lekkasjene 
og at i 6 av tilfellene var manglende FV eneste årsak. Dette 
gjør vedlikehold som årsaksfaktor unik. Den representerer en 
”enkeltbarriere” i dette henseende. (Det vi trenger i tillegg for å
få en storulykke er en tennkilde og at personell eksponeres.)
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Sitat fra Baker-panelets uttalelse

n ”Preventing process accidents requires vigilance. The 
passing of time without a process accident is not 
necessarily an indication that all is well and may contribute 
to a dangerous and growing sense of complacency. …
People can forget to be afraid.”
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