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Hendelsesforløp – Gullfaks C

– Boring på 
Gullfaks er 

farlig!Frederic Hauge



Hendelsesforløp – Gullfaks C

– Politiet skal 
etterforske 

StatoilDagbladet.no



Om oppdraget



Kort om oppdraget (I)

• Utgangspunkt i pålegg fra Ptil
• Fire hoveddeler: 
1. Avdekke bakenforliggende årsaker til hendelsen 

på Gullfaks C
2. Drøfte relevans mellom Snorre A og Gullfaks C
3. Drøfte Statoils evne til å lære av feil – avdekke 

mulige barrierer.
4. Utvikle forslag til tiltak
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Kort om oppdraget (II)

• Prosjektvarighet på 3,5 måned
• Et ”mission impossible”
• ”Enten  blir dere helter, eller så går det til h….”
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Hva gjorde vi for å 
finne svar?



Metode 

51intervjuer

3746 svar

11 forskere



Bakenforliggende 
årsaker til Gullfaks C



Hva gjorde vi for å finne svar?

• Vi spurte ansatte og ledere i Statoil og hos tre av 
leverandørene som direkte eller indirekte var 
involvert i hendelsen: 

• Hva skjedde forut for, under og i etterkant av 
hendelsen? 

• Hvorfor skjedde det? 
• Hvorfor, hvorfor, hvorfor…



årsaker



1. Styrende dokumentasjon og 
etterlevelse (I)
• Beslutning om overgang til Hydro sitt system, APOS

• Stridigheter mellom sterke fagmiljø innen B&B og 
nødvendige beslutninger fra ledelsen om prioriteringer 
uteble

• Resultatet ble et kompliserende kompromiss med rester 
fra Statoils DocMap 

• Komplisert styrende dokumentasjon gir manglende 
etterlevelse



Ledelse og beslutningstaking

• Hastverk; Løsninger som ikke var 
gjennomarbeidet presset frem

• Mangelfulle og/eller dårlig dokumenterte 
risikovurderinger underveis



Kompetanse og opplæring

• Mangel på folk med feltspesifikk kompetanse, 
undervurderer betydningen av dette

• Stor utskifting av ledere
• Generelt for stor rotasjon av folk



Kommunikasjon og dokumentasjon

• Kommunikasjon mellom Statoil og leverandører

– Kritiske tilbakemeldinger i planleggings- og boreprosess 
har blitt avfeid og ikke tatt hensyn til. 

– Leverandørene gjør som Statoil vil. ”Vi er jo kunden og 
skal levere det oppdragsgiver ber oss om”. 

– For lite vektlegging av å bruke informasjonen fra 
leverandørene som sitter nærmest den ”spisse enden”.
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Læring av feil i store 
organisasjoner



«Haukeland slipper straff etter 
metadon-tabbe» (VG, 2013)
“Tabbe på tabbe på tabbe”   (BA, 
2005)





Hendelsesforløp – Gullfaks C



Hva gjorde vi for å finne barrierene?

I intervjuene og spørreskjemaundersøkelsen 
spurte vi om:
• hva som er de viktigste barrierene for læring av 

feil i Statoil
• hvorfor barrierene finnes
• kjennskap til, bruk og vurdering av en del 

utvalgte virkemidler for læring
• hva Statoil bør gjøre for å bli bedre til å lære



Granskning, tiltak og læring

• Knappe og for rigide tidsrammer for granskninger. Reduserer 
muligheten for å nå langt nok bak i årsaksrekken. 

• Statoil er ikke god nok til å spre kunnskap fra granskninger.

• Overproduksjon av tiltak. ”Tiltakstretthet” i organisasjonen. 

• ”Hendelse-granskning-pålegg-tiltak-hendelse”  skaper stress 
og støy i organisasjonen. 



Makt og læring (I)

• Læring krever åpenhet og ærlighet
• Læringsevnen svekkes av maktkamp mellom 

ledelse og fagforeninger, samt mellom 
fagforeninger 

• Hendelser brukes i kamp om makt og innflytelse. 
Stjeler oppmerksomhet og svekker fokus.



Makt og læring (II)

• ”Små kongedømmer” og uformelle nettverk 
innen B&B. Utøver stor makt, dels utenfor linjen.

• Maktkamp om ”hva som skjedde på Gullfaks”
• Ledelsen evner ikke i tilstrekkelig grad å binde 

makten i organisasjonen. Dette er en barriere 
for læring.



Ledelsesperspektiv på læring

• Sterk systemtro blant flere ledere på høyt nivå

• Overdreven systemtro kan resultere i overspesifisering og 
gi økt kompleksitet

• Resultat: økt gap mellom definerte prosedyrer og praksis



Våre forslag til tiltak



Styrende dokumentasjon

Identifiserte utfordringer Områder for tiltak

Beslutningsprosesser

Bemanning/kompetanse
L d l k i   

praksis
Ledelsesperspektiv og 

praksis
Maktforhold
G ki   

tiltaksutvikling
Gransking og 

tiltaksutvikling
S  f  l i  / 

kunnskapsdeling
Systemer for opplæring / 

kunnskapsdeling
G i  il 
leverandører
Grensesnitt til 
leverandører

N  k l i  
organisatorisk tilpasning

Ny teknologi og 
organisatorisk tilpasning

Kritikk

Kompleksitet

Makt

Granskning og 
tiltaksutvikling

Til i g g b k  

kunnskapsdeling

Tilpasning og bruk av 
virkemidler for 
kunnskapsdeling

Oppfølging av 
leverandører



Statoils tre 
grunnleggende 
utfordringer



Statoils grunnleggende utfordringer

Evne til læringKritikk

Kompleksitet

Makt



http://www.iris.no/forskning/samfunn/sikkerhet-og-risiko/l-ring-av-hendelser-i-
statoil--en-studie-av-bakenforliggende--rsaker-til-hendelser-p--gullfaks-c-og-av-
statoils-l-ringsevne



Takk for 
oppmerksomheten!


