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Innhold

• (Veldig) kort om forankring/posisjonering på sokkelen

• Status på norsk sokkel

• Eksempler på linebrudd

• Hva kan vi lære og hva er overførbart til havbruk?
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• Permanent forankring under produksjon eller 
lagring av hydrokarboner

• Midlertidig forankring under boring

• Hensikt: Sikre integritet av stigerør/borestreng 

• Driftstid 10-30 år (permanent)

• Operasjonsvarighet noen måneder (midlertidig) 

• Kombineres ofte med dynamisk posisjonering

• 40-50 konstruksjoner på norsk sokkel

Hvorfor forankring? 
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Hendelser med linebrudd

• Alvorlig hendelse i 2004 førte til gjennomgang av alle linebrudd i 
perioden 1996-2005:
• Det trengs bedre opplæring i bruk av utstyr + kompetanse

• Større fokus på vedlikehold, sporbarhet av utstyr (livshistorie)

• Deling av erfaringer i bransjen

• Nye/oppdaterte standarder og regelverk

• Bedring i bransjen frem til 2010
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Hendelser med linebrudd (2)

• 2010-2014: økning i antall linebrudd

• 18 linebrudd i perioden!

• PTIL ga i 2014 ut en rapport:
"Anchor line failures – Norwegian Continental Shelf – 2010-2014"

• Slutt på dregging av anker og brudd på gammel kjetting, men mange 
"nye" feilmoder!

• Sviktsannsynligheten er omtrent 0.01 per "line-år"
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Hendelser og årsaker 2010-2014 

Utmatting Overlast Mekanisk skade Produksjonsfeil

Kjetting 3 3 1

Fibertau 3

Ståltau 4 1

Sjakler 1

Socket 1
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Eksempel 1: Navion Saga

• Dobbelt linebrudd oppdaget under 
ordinær ROV-inspeksjon

• Brudd i nedre del av ståltau, nær socket

• Vanskelig å oppdage, ingen strekkmåling, 
små endringer i likevektsposisjon pga
grunt vann
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Eksempel 1: Navion Saga (2)
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Eksempel 1: Navion Saga (3)
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Eksempel 1: Navion Saga (4)

• Ny/ukjent feilmode – ikke tatt hensyn til under design

• Ingen kontakt mellom ståltau og sjøbunn i Statoils 
forankringssystemer – unngå nye tilsvarende brudd

• Posisjonsmåling på ankerliner – oppdage linebrudd på systemer uten 
strekkmåling
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• Linebrudd pga overlast i januar 
2012

• 2 linebrudd pga overlast på COSL 
Pioneer i samme storm

• Bølgehøyde og vindstyrke svarte 
omtrent til 1-års storm

• Langvarig storm (>48 timer med 
mer enn 20 m/s)

Eksempel 2: 
Deepsea Atlantic
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Eksempel 2: Deepsea Atlantic (2)

Årsak: 

• Store bølgedriftskrefter pga "uvanlig" bølgetog

• Underestimert med bruk av standard metoder

Oppfølging:

• Fokus på modellforsøk av borerigger – øke forståelse av bølgekrefter

• Etterhvert også oppdatering av metodikk i regelverk
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Hva kan vi lære? 

• Vi må lære av hverandres feil – delingskultur!

• Gode rutiner for drift og vedlikehold, tilstandsovervåkning

• Er regelverket godt nok? 

• Designanalyser - hva kan vi regne på? 
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Hva kan vi lære? (2)

• Vi kan regne på dynamikk i 
ankerliner

• Utfordringene med krefter fra 
bølger, vind og strøm 

• Ikke gode nok modeller for "modne" 
konstruksjoner

• Hva med nye typer konstruksjoner?
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• Lukkede anlegg -
Storvolumkonstruksjoner

• Utviklingstillatelser – Bredt utvalg 
av konstruksjonstyper 

• Vet vi nok? Viktig med sikker 
design! 

• Det er mye fisk i de nye merdene!

Teknologiutvikling 
innen havbruk
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Teknologi for et bedre samfunn
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