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Oljeselskapet Eni Norge er i hardt 
vær etter at Goliat-plattformen i 
Barentshavet ble evakuert og 
stengt etter et strømbrudd 26. 
august. Etter et møte med Petrole-
umstilsynet fredag bestemte Eni at 
Goliat fortsatt holdes stengt inntil 
utbedringsarbeid er ferdig. Dette 
er i tråd med de tillitsvalgtes krav. 

Før sommeren varslet de Eni og 
Petroleumstilsynet om at de fryk-
tet for de ansattes sikkerhet og 
ønsket å stenge produksjonen for 
å utbedre mangler på plattformen.

Et brev fra Eni Norge til Petrole-
umstilsynet i midten av juli viser 
at oljeselskapet selv oppfatter at 
arbeidet med sikkerhetsarbeidet i 

selskapet må bedres. Ifølge selska-
pets nye administrerende direktør 
Philip Hemmens er årsaken man-
gelfull kultur for helse, miljø og 
sikkerhet (hms) i Eni Norge og 
«utilstrekkelig risikoforståelse på 
alle nivåer i organisasjonen, på 
land og offshore». Det skriver han 
i brevet til Petroleumstilsynet, der 
selskapet etter en arbeidsulykke 
med en vinsj på plattformen i juni 
i år «anerkjenner behovet for å 
styrke HMS-ledelsen» i Eni Norge, 

– Vi tar denne problemstillingen 
på største alvor. I samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjenesten har 
vi i igangsatt et omfattende arbeid 
for å styrke samarbeidet, kommu-
nikasjonen og sikkerhetskulturen 
internt i bedriften, som et resultat 
av erkjennelsen av behovet for for-
bedret risikoforståelse, sier kom-
munikasjonsdirektør Andreas 
Wulff i Eni Norge. 

Bedre risikoforståelse
Den nye ledelsen i Eni Norge 
bekrefter dermed bekymringene 
fra de ansatte og arbeids- og sosi-
alminister Anniken Hauglie, som 
nylig ba Eni sørge for sikkerheten 
til de ansatte før plattformen ble 
satt i drift. 

– Dette brevet fra ledelsen i Eni 
dokumenterer varslene fra de til-

litsvalgte, sier forbundsleder Jan 
Olav Brekke i Lederne. 

Alvorlige feil og mangler førte 
til at Goliat-plattformen først ble 
satt i produksjonen i mars i år, mer 
enn to år forsinket og med over 15 
milliarder kroner i overskridelser.

Sammen med de tillitsvalgte har 
Eni i høst startet et prosjekt med 
fem punkter for å bedre sikkerhets-
kulturen i selskapet, fra toppledel-
sen og helt ut på plattformen:
l Risikoforståelse for systemer 
og operasjoner
l Dokumentasjon for arbeidso-
perasjoner på plattformen

l Bevissthet på planlegging og 
overvåkning av arbeid
l Teknisk integritet og tilpasning 
av tekniske systemer
l Ledelse 

Wulff sier forbedret risikofor-
ståelse er helt sentralt for Eni 
Norge. 

– Vi forventer en høyere stan-
dard på dette området enn hva 
som har vært oppnådd. Det er alt 
gjennomført en rekke tiltak og vi 
opplever at vi nå har et godt sam-
arbeidsklima der både fagbevegel-
sen, verneombud og ledelse 
sammen bidrar konstruktivt i det 
videre arbeidet, sier Wulff. 

«Alvorlig»
Forbundsleder Jan Olav Brekke 
mener fempunktsplanen viser at 
Eni burde vurdert å utsette opp-
starten av Goliat. 

– Dette er alvorlig og her må 
mye gjøres. Disse fem punktene 
omfatter hele selskapet Eni Norge 
og Goliat-strukturen de har bygd 
opp for å produsere olje i Barents-
havet. Dette er et av de mest vær-
harde områdene på jorden. En kan 
lure på hvordan de tenker om å 
starte i et helt nytt område med en 
helt ny type installasjon når bare 
ett av disse punktene er nok til at 
Eni burde vurdert å utsette opp-

starten til alt er på stell, sier 
Brekke. 

– Vi har også, i samråd med til-
litsvalgte, besluttet å holde pro-
duksjonen på Goliat stengt inntil 
nødvendige tiltak er utført og alle 
parter mener det er riktig å gjen-
oppta driften, svarer Wulff.

– Summen av dette er ikke bra. 
Dette kan ikke feies under teppet, 
sier Brekke, som mener det er bra 
at selskapets ledelse selv har iden-
tifisert problemene.

Eni valgte å bygge Goliat på et 
verft i Sør-Korea som, ifølge Petro-
leumstilsynet, hadde lite erfaring 
med norske standarder som kreves 
for plattformer på norsk sokkel. 

– Goliat er i ferd med å bli et 
kjempeskandaleprosjekt. Platt-
formen ble sendt ut på havet før 
den var ferdig, med fare for arbei-
dernes liv og helse, sier leder Fre-
deric Hauge i Bellona, som har 
anmeldt flere forhold på plattfor-
men til politiet.

Hauge tror feilene fortsatt er så 
store at «plattformen kan bli 
stengt et halvt år fremover». Med 
en oljeproduksjon på 100.000 fat 
i døgnet tilsvarer en måneds pro-
duksjon på Goliat rundt én milli-
ard kroner. 
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Oljeproduksjonen på Goliat-platt-
formen i Barentshavet er stengt 
for å rette opp feil. Her kommuni-
kasjonsdirektør Andreas Wullf i 
Eni Norge under et besøk hos det 
sørkoreanske verftet som bygde 
plattformen. Foto: Marius Fiskum

Eni Norge innrømmer 
at sikkerhetskulturen er 
for dårlig. –Utilstrekkelig 
risikoforståelse på alle 
nivåer, skriver olje
selskapets toppsjef etter 
en ulykke i sommer. 

olje 
Rune Ytreberg
Tromsø

Goliat
l Goliatplattformen ligger 85 
kilometer nordvest for Hammer-
fest og er den første oljeproduk-
sjonen i Barentshavet. 
l Eni Norge er operatør med 65 
prosent eierandel, mens Statoil 
eier 35 prosent. 
l Goliat ble satt i produksjon i 
mars 2016, mer enn to år 
forsinket.
l Fra Stortinget vedtok 
utbyggingen i 2008 har 
kostnadene økt fra 32 til 49 
milliarder kroner. 

Eni vedgår mangel-
full sikkerhetskultur
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