B0434005 - HMD

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________
DOM

Afsagt den 4. maj 2018 af Østre Landsrets 10. afdeling
(landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Niels Fenger).

10. afd. nr. B-434-17:
1) Zurich Insurance Plc
2) Zurich American Insurance Company
3) Lancashire Insurance Company (UK) Limited
4) Axis Speciality Europe SE
5) International Insurance Company of Hannover SE
6) Allianz Global Corporate & Speciality SE
7) Gard Marine & Energy Limited
8) Aspen Insurance UK Limited
9) Liberty Mutual Insurance Europe Limited
10) Syndicate 1036
Ashis Mathuras Bathia, Colin Raymond O’Farrell and
Jonathan Wyn Parry
11) Syndicate 0609
Richard De Winton Wilkin Harries
12) Syndicate 2020/2003
Nicolas John Burkinshaw
13) Syndicate 1183
Talbot Underwriting Limited
14) Syndicate 0457
Dominick James Rolls Hoare
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15) Syndicate 2623
Neil Patrick Maidment
16) Syndicate 0623
Neil Patrick Maidment
17) Syndicate 2001
Brian Douglas Carpenter and Simon
Charles Waldegrave Beale
18) Syndicate 3000
Julian Christopher Samuel
19) Syndicate 4444
Stephen John Gargrave and Michael Duffy
20) AIG Europe Limited
21) New Hampshire Insurance Company
22) AIG Europe (Services) Limited
23) Ace European Group Limited
24) Axa Corporate Solutions Assurance
(advokat Michael S. Wiisbye og advokat Henrik Nedergaard Thomsen for alle)

mod

1) Noreco Oil Denmark A/S
2) Noreco Petroleum Denmark A/S
3) Ineos E&P A/S
(tidl. DONG E&P A/S)
4) Ineos E&P (Siri) UK Limited
(tidl. DONG E&P (Siri) UK Limited og Siri (UK) Limited)
(advokat Jes Anker Mikkelsen for alle)

Ankeforhold og påstande
Sø- og Handelsrettens dom af 15. december 2016 (S-2-14) er anket af 1) Zurich Insurance
Plc, 2) Zurich American Insurance Company, 3) Lancashire Insurance Company (UK)
Limited, 4) Axis Speciality Europe SE, 5) International Insurance Company of Hannover
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SE, 6) Allianz Global Corporate & Speciality SE, 7) Gard Marine & Energy Limited, 8)
Aspen Insurance UK Limited, 9) Liberty Mutual Insurance Europe Limited, 10) Syndicate
1036 Ashis Mathuras Bathia, Colin Raymond O’Farrell and Jonathan Wyn Parry, 11) Syndicate 0609 Richard De Winton Wilkin Harries, 12) Syndicate 2020/2003 Nicolas John
Burkinshaw, 13) Syndicate 1183 Talbot Underwriting Limited, 14) Syndicate 0457
Dominick James Rolls Hoare, 15) Syndicate 2623 Neil Patrick Maidment, 16) Syndicate
0623 Neil Patrick Maidment, 17) Syndicate 2001 Brian Douglas Carpenter and Simon
Charles Waldegrave Beale, 18) Syndicate 3000 Julian Christopher Samuel, 19) Syndicate
4444 Stephen John Gargrave and Michael Duffy, 20) AIG Europe Limited, 21) New
Hampshire Insurance Company, 22) AIG Europe (Services) Limited, 23) Ace European
Group Limited og 24) Axa Corporate Solutions Assurance med følgende endelige
påstande:

Overfor de af de indstævnte nedlagte betalingspåstande påstås frifindelse, subsidiært
frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået.

Overfor den af de indstævnte nedlagte alternative anerkendelsespåstand påstås frifindelse.

Principalt:

De indstævnte, Noreco Oil Denmark A/S, Noreco Petroleum Denmark A/S, Ineos E&P
A/S, Ineos E&P (Siri) UK Limited, har nedlagt følgende betalingspåstande:

1. Stadfæstelse af påstand 1 (i alt USD 43.424.051), som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

2. Nedenstående forsikringsgivere skal betale nedenstående beløb i USD til Noreco
Oil Denmark A/S (i alt USD 307.000.000) med tillæg af rente, som angivet nedenfor:
• Syndicate 1036 (COF 1036) skal betale USD 30.700.000 med tillæg af rente af
USD 20.000.000 fra den 21. september 2011 samt rente af USD 10.700.000 fra
14. juni 2012.
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• Syndicate 0609 (AUW) skal betale USD 10.131.000 med tillæg af rente af USD
6.600.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 3.531.000 fra 14. juni
2012.
• Syndicate 2020/2003 (WEL/SJC) skal betale USD 30.700.000 med tillæg af rente af USD 20.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 10.700.000 fra
14. juni 2012.
• Syndicate 1183 (TAL) skal betale USD 22.257.500 med tillæg af rente af USD
14.500.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 7.757.500 fra 14. juni
2012.
• Syndicate 0457 (MRSL) skal betale USD 13.815.000 med tillæg af rente af USD
9.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 4.815.000 fra 14. juni
2012.
• Syndicate 2623 (AFB) skal betale USD 11.190.150 med tillæg af rente af USD
7.290.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 3.900.150 fra 14. juni
2012.
• Syndicate 0623 (AFB) skal betale USD 2.624.850 med tillæg af rente af USD
1.710.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 914.850 fra 14. juni 2012.
• Syndicate 2001 (AML) skal betale USD 9.210.000 med tillæg af rente af USD
6.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 3.210.000 fra 14. juni
2012.
• Syndicate 3000 (MKL) skal betale USD 14.122.000 med tillæg af rente af USD
9.200.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 4.922.000 fra 14. juni
2012.
• AIG Europe (Services) Limited skal betale USD 3.070.000 med tillæg af rente af
USD 2.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 1.070.000 fra 14. juni
2012.
• Axis Specialty Europe SE skal betale USD 19.955.000 med tillæg af rente af
USD 13.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 6.955.000 fra 14.
juni 2012.
• Aspen Insurance UK Limited skal betale USD 13.815.000 med tillæg af rente af
USD 9.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 4.815.000 fra 14. juni
2012.
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• Gard Marine & Energy Limited skal betale USD 27.169.500 med tillæg af rente
af USD 17.700.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 9.469.500 fra 14.
juni 2012.
• AIG Europe Limited skal betale USD 21.490.000 med tillæg af rente af USD
14.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 7.490.000 fra 14. juni
2012.
• Allianz Global Corporate & Specialty SE skal betale USD 9.977.500 med tillæg
af rente af USD 6.500.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 3.477.500
fra 14. juni 2012.
• Liberty Mutual Insurance Europe Limited skal betale USD 16.117.500 med tillæg af rente af USD 10.500.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD
5.617.500 fra 14. juni 2012.
• International Insurance Company of Hannover SE skal betale USD 9.977.500
med tillæg af rente af USD 6.500.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD
3.477.500 fra 14. juni 2012.
• Zurich Insurance Public Limited Company skal betale USD 15.350.000 med tillæg af rente af USD 10.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD
5.350.000 fra 14. juni 2012.
• Lancashire Insurance Company (UK) Limited skal betale USD 21.490.000 med
tillæg af rente af USD 14.000.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD
7.490.000 fra 14. juni 2012.
• Syndicate 4444 (CNP) skal betale USD 3.837.500 med tillæg af rente af USD
2.500.000 fra 21. september 2011 samt rente af USD 1.337.500 fra 14. juni
2012.
3a Stadfæstelse af påstand 3a (i alt USD 32.006.020), som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

3b Stadfæstelse af påstand 3b (i alt USD 1.071.719), som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

Subsidiært:
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1.

Stadfæstelse af påstand 1 (i alt USD 43.424.051), som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

1.

Nedenstående forsikringsgivere skal betale et af Østre Landsret fastsat mindre beløb til
Noreco Oil Denmark A/S, dog ikke mindre end i alt USD 267.830.656 med tillæg af
rente som angivet nedenfor:
• Syndicate 1036 (COF 1036) skal betale 10 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 20.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb.
• Syndicate 0609 (AUW) skal betale 3,3 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 6.600.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 2020/2003 (WEL/SJC) skal betale 10 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår
beløb op til USD 20.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 1183 (TAL) skal betale 7,25 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 14.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 0457 (MRSL) skal betale 4,5 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 9.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 2623 (AFB) skal betale 3,645 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 7.290.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 0623 (AFB) skal betale 0,855 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 1.710.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
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• Syndicate 2001 (AML) skal betale 3 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre
beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op til
USD 6.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 3000 (MKL) skal betale 4,6 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 9.200.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• AIG Europe (Services) Limited skal betale 1 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 2.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Axis Specialty Europe SE skal betale 6,5 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 13.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb.
• Aspen Insurance UK Limited skal betale 4,5 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 9.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Gard Marine & Energy Limited skal betale 8,85 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår
beløb op til USD 17.700.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• AIG Europe Limited skal betale 7 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre
beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op til
USD 14.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Allianz Global Corporate & Specialty SE skal betale 3,25 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så
vidt angår beløb op til USD 6.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
• Liberty Mutual Insurance Europe Limited skal betale 5,25 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så
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vidt angår beløb op til USD 10.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
• International Insurance Company of Hannover SE skal betale 3,25 % af det af
Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011
for så vidt angår beløb op til USD 6.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Zurich Insurance Public Limited Company skal betale 5 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt
angår beløb op til USD 10.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
• Lancashire Insurance Company (UK) Limited skal betale 7 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så
vidt angår beløb op til USD 14.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
•

Syndicate 4444 (CNP) skal betale 1,25 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 2.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.

3a Stadfæstelse af påstand 3a, som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

3b Stadfæstelse af påstand 3b, som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

Mere subsidiært:

Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom af 15. december 2016 i sin helhed.

Mest subsidiært:

1.

Nedenstående forsikringsgivere skal betale et af Østre Landsret fastsat mindre beløb til
Noreco Oil Denmark A/S med tillæg af rente som angivet nedenfor:
• Syndicate 1036 (COF 1036) skal betale 10 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til
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USD 2.087.149, fra 6. juni 2011 for så vidt angår det overskydende beløb fra
USD 2.087.149 til USD 2.315.964 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb fra USD 2.315.964.
• Syndicate 0609 (AUW) skal betale 3,3 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
688.759, fra 6. juni 2011 for så vidt angår det overskydende beløb fra USD
688.759 til USD 764.268 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb fra USD 764.268.
• Syndicate 2020/2003 (WEL/SJC) skal betale 10 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op
til USD 2.087.149, fra 6. juni 2011 for så vidt angår det overskydende beløb fra
USD 2.087.149 til USD 2.315.964 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb fra USD 2.315.964.
• Syndicate 1183 (TAL) skal betale 7,25 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
1.513.183, fra 6. juni 2011 for så vidt angår det overskydende beløb fra USD
1.513.183 til USD 1.679.074 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb fra USD 1.679.074.
• Syndicate 0457 (MRSL) skal betale 4,5 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
939.217, fra 6. juni 2011 for så vidt angår det overskydende beløb fra USD
939.217 til USD 1.042.184 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb fra USD 1.042.184.
• Syndicate 2623 (AFB) skal betale 3,645 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til
USD 760.766, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
760.766 til USD 844.169 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb fra USD 844.169.
• Syndicate 0623 (AFB) skal betale 0,855 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til
USD 178.451, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
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178.451 til USD 198.015 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb fra USD 198.015.
• Syndicate 2001 (AML) skal betale 3 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre
beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
626.145, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 626.145
til USD 694.789 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende beløb fra
USD 694.789.
• Syndicate 3000 (MKL) skal betale 4,6 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
960.088, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 960.088
til USD 1.065.343 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende beløb fra
USD 1.065.343.
• AIG Europe (Services) Limited skal betale 1 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til
USD 208.715, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
208.715 til USD 231.596 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 231.596.
• Axis Specialty Europe SE skal betale 6,5 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til
USD 1.356.647, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
1.356.647 til USD 1.505.377 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende
beløb fra USD 1.505.377.
• Aspen Insurance UK Limited skal betale 4,5 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til
USD 939.217, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
939.217 til USD 1.042.184 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende
beløb fra USD 1.042.184.
• Gard Marine & Energy Limited skal betale 8,85 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op
til USD 1.847.127, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra
USD 1.847.127 til USD 2.049.628 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 2.049.628.
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• AIG Europe Limited skal betale 7 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre
beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
1.461.004, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
1.461.004 til USD 1.621.174 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende
beløb fra USD 1.621.174.
• Allianz Global Corporate & Specialty SE skal betale 3,25 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt
angår beløb op til USD 678.323, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende
beløb fra USD 678.323 til USD 752.688 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår
overskydende beløb fra USD 752.688.
• Liberty Mutual Insurance Europe Limited skal betale 5,25 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt
angår beløb op til USD 1.095.753, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 1.095.753 til USD 1.215.881 og fra 14. juni 2012 for så vidt
angår overskydende beløb fra USD 1.215.881.
• International Insurance Company of Hannover SE skal betale 3,25 % af det af
Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så
vidt angår beløb op til USD 678.323, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 678.323 til USD 752.688 og fra 14. juni 2012 for så vidt
angår overskydende beløb fra USD 752.688.
• Zurich Insurance Public Limited Company skal betale 5 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår
beløb op til USD 1.043.574, fra 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 1.043.574 til USD 1.157.981 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår
overskydende beløb fra USD 1.157.981.
• Lancashire Insurance Company (UK) Limited skal betale 7 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt
angår beløb op til USD 1.461.004, 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende
beløb fra USD 1.461.004 til 1.621.174 USD og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 1.621.174.
•

Syndicate 4444 (CNP) skal betale 1,25 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 9. juni 2010 for så vidt angår beløb op til USD
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260.894, 6. juni 2011 for så vidt angår overskydende beløb fra USD 260.894 til
USD 289.496 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår overskydende beløb fra USD
289.496.
2.

Nedenstående forsikringsgivere skal betale et af Østre Landsret fastsat mindre beløb til
Noreco Oil Denmark A/S med tillæg af rente som angivet nedenfor:
• Syndicate 1036 (COF 1036) skal betale 10 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 20.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb.
• Syndicate 0609 (AUW) skal betale 3,3 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 6.600.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 2020/2003 (WEL/SJC) skal betale 10 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår
beløb op til USD 20.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 1183 (TAL) skal betale 7,25 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 14.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 0457 (MRSL) skal betale 4,5 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 9.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 2623 (AFB) skal betale 3,645 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 7.290.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 0623 (AFB) skal betale 0,855 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 1.710.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
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• Syndicate 2001 (AML) skal betale 3 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre
beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op til
USD 6.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Syndicate 3000 (MKL) skal betale 4,6 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 9.200.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• AIG Europe (Services) Limited skal betale 1 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 2.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Axis Specialty Europe SE skal betale 6,5 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 13.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende
beløb.
• Aspen Insurance UK Limited skal betale 4,5 % af det af Østre Landsret fastsatte
mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb
op til USD 9.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Gard Marine & Energy Limited skal betale 8,85 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår
beløb op til USD 17.700.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• AIG Europe Limited skal betale 7 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre
beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op til
USD 14.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Allianz Global Corporate & Specialty SE skal betale 3,25 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så
vidt angår beløb op til USD 6.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
• Liberty Mutual Insurance Europe Limited skal betale 5,25 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så
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vidt angår beløb op til USD 10.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
• International Insurance Company of Hannover SE skal betale 3,25 % af det af
Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011
for så vidt angår beløb op til USD 6.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.
• Zurich Insurance Public Limited Company skal betale 5 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt
angår beløb op til USD 10.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
• Lancashire Insurance Company (UK) Limited skal betale 7 % af det af Østre
Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så
vidt angår beløb op til USD 14.000.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det
overskydende beløb.
•

Syndicate 4444 (CNP) skal betale 1,25 % af det af Østre Landsret fastsatte mindre beløb med tillæg af rente fra 21. september 2011 for så vidt angår beløb op
til USD 2.500.000 og fra 14. juni 2012 for så vidt angår det overskydende beløb.

3a Stadfæstelse af påstand 3a, som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.

3b Stadfæstelse af påstand 3b, som afgjort ved Sø- og Handelsrettens dom.
De indstævnte, Noreco Oil Denmark A/S, Noreco Petroleum Denmark A/S, Ineos E&P
A/S, Ineos E&P (Siri) UK Limited), har endvidere nedlagt følgende alternative anerkendelsespåstand:
Zurich Insurance Public Limited Company, Zurich American Insurance Company, Lancashire Insurance Company (UK) Limited, Axis Specialty Europe SE, International Insurance Company of Hannover SE, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Gard Marine &
Energy Limited, Aspen Insurance UK Limited, Liberty Mutual Insurance Europe Limited,
Syndicate 1036 (COF 1036), Syndicate 0609 (AUW), Syndicate 2020/2003 (WEL/SJC),
Syndicate 1183 (TAL), Syndicate 0457 (MRSL), Syndicate 2623 (AFB), Syndicate 0623
(AFB), Syndicate 2001 (AML), Syndicate 3000 (MKL), Syndicate 4444 (CNP), New
Hampshire Insurance Company, AIG Europe (Services) Limited, AIG Europe Limited,
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Ace European Group Limited og Axa Corporate Solutions Assurance. (samlet benævnt
forsikringsgiverne) skal anerkende, at alle skader på Siri-platformen, der har forbindelse til
de revner, der blev konstateret på denne den 31. august 2009, herunder men ikke begrænset
til skader på Siri-platformens caisson, sponson og grout connection, er dækningsberettigede skader i henhold til de af Norwegian Energy Company ASA og/eller Altinex Oil Denmark A/S tegnede Marine Offshore Package Insurance-policer med policenumrene
LH0850597, AX0700427 og AH0602843, og at forsikringsgiverne derfor er forpligtede til
at dække ethvert tab, som Noreco Oil Denmark A/S, Noreco Petroleum Denmark A/S, Ineos E&P A/S og Ineos E&P (Siri) UK Limited (de indstævnte) har lidt som følge af skaderne, såvel afholdte som estimerede omkostninger til udbedring af skaderne, omkostninger
afholdt til afværgelse af yderligere skade, værditab og driftstab – inklusive driftstab vedrørende tilkoblede platforme, herunder platformene Cecilie og Nini – i henhold til deres individuelle, procentuelle hæftelsesandel under de af Norwegian Energy Company ASA
og/eller Altinex Oil Denmark A/S tegnede Marine Offshore Package Insurance-policer
med policenumrene LH0850597, AX0700427 og AH0602843, i det omfang skaden er indtrådt inden for de respektive policers dækningsperiode, og i det omfang den enkelte appellant har påtegnet de respektive policer.

De indstævntes principale, subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære betalingspåstande relaterer sig til krav om forsikringsdækning under 2008/09 policerne. De indstævntes alternative anerkendelsespåstand relaterer sig til krav om forsikringsdækning under en
af de policer, der angår forsikringsperioderne i tiden fra den 1. januar 2006 til for den 1.
juli 2008.

De indstævntes betalingspåstande er, som det fremgår, herudover inddelt i tre delkrav, som
kræves forsikringsdækket. Disse tre krav er af parterne benævnt som henholdsvis sue and
labour-kravet, section I-kravet og LOPI-kravet, og disse benævnelser vil herefter også blive anvendt i nærværende dom. Inddelingen afspejler de dækningsklausuler i policerne,
som de respektive krav angår.

Sue and labour-kravet angår således tab, der kræves dækket under bestemmelsen i policernes Section I, punkt 26, (den såkaldte sue and labour-bestemmelse), vedrørende blandt
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andet afværgeforanstaltninger. Kravet er omfattet af forsikringstagernes principale, subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære betalingspåstand 1.

Section I-kravet angår tab, der kræves dækket under policernes Section I, punkt 1 (i), vedrørende tingsskade. Kravet er omfattet af forsikringstagernes principale, subsidiære, mere
subsidiære og mest subsidiære betalingspåstand 2.

LOPI-kravet angår tab, der kræves dækket under policernes Section 5 vedrørende blandt
andet driftstab. Kravet, der ikke er bestridt beløbsmæssigt, er omfattet af forsikringstagernes principale, subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære betalingspåstande 3a og 3b.

Supplerende sagsfremstilling
Indledende bemærkninger
Denne ankesag angår, hvorvidt der er forsikringsdækning under en af de Marine Offshore
Package Insurances, som var tegnet af Noreco Oil Denmark A/S og dettes datterselskab,
Noreco Petroleum Denmark A/S, i perioden fra den 1. januar 2006 til den 1. januar 2010,
efter at der den 31. august 2009 blev konstateret revner i en del af konstruktionen på boreplatformen Siri.

Boreplatformen var på daværende tidspunkt ejet af henholdsvis Noreco Oil Denmark A/S
og dettes datterselskab Noreco Petroleum Denmark A/S (i det følgende samlet benævnt
Noreco), og INEOS E&P A/S (tidl. DONG E&P A/S) og INEOS E&P (Siri) UK Limited
(tidligere Siri (UK) Limited (i det følgende samlet benævnt DONG).

Sagens parter
Noreco, der tidligere har heddet henholdsvis Denerco og Altinex Oil Denmark, havde ved
ibrugtagningen af platformen i 1999 en ejerandel på 7,5 %. I 2002 kom DONG ind som ny
medejer og som operatør af platformen, og samtidig steg Norecos ejerandel til 20 %. Noreco udvidede i 2008 sin ejerandel gennem opkøb, således at DONG og Noreco – delvist via
andre selskaber – med virkning fra den 1. januar 2008 hver især ejede 50 % af Sirifeltet/Siri-platformen.
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Som anført af Sø- og Handelsretten overdrog Noreco i midten af 2011 sin ejerandel, herunder halvdelen af den beskadigede platform, til DONG, idet Noreco dog samtidig bevarede retten til at få udbetalt erstatning fra forsikringen. Af hensyn til eventuelle indsigelser
om Norecos berettigelse til at indtale kravene i medfør af overdragelsesaftalen indgået med
DONG, er DONG-selskaberne ligeledes part i sagen. For så vidt angår de tilkoblede satellitfelter, Niri-feltet og Cecilie-feltet, bevarede Noreco-selskaberne deres ejerandel frem til
2015.

Forsikringsgiverne består af 24 forsikringsselskaber og syndikater, som i perioden fra 2006
til 2010 var forsikringsgivere for Norecos all-risk forsikringer. Forsikringsgiverne har hver
påtaget sig mellem 1 og 11 procent af den samlede risiko.

Uanset at sagen alene omfatter de af Noreco tegnede forsikringspolicer, vil de fire indstævnte selskaber, når disse omtales samlet, i det følgende blive benævnt forsikringstagerne. Når der derimod sigtes til de enkelte selskaber, vil disse blive benævnt henholdsvis
Noreco og DONG. Endvidere vil de forsikringsselskaber, som er part i sagen, i det følgende blive benævnt forsikringsgiverne i det omfang, selskaberne omtales samlet.

Policerne
Som anført af Sø- og Handelsretten er de omhandlede policer benævnt ”Marine Offshore
Package Insurance” og er såkaldte all risk forsikringer. Den årlige forsikringspræmie for så
vidt angår 2008-09 policen var rettelig 1.657.800 USD.

Forsikringspolicerne består overordnet af en dækningsoversigt kaldet "Declarations", policernes almindelige betingelser, kaldet" General Conditions", som gælder for alle de indgåede forsikringsaftaler, fem ”Sections”, som hver især relaterer sig til en selvstændig forsikring, samt en række bilag, herunder et bilag vedrørende præmie og forsikringssummer. I
det følgende gengives vilkårene i forsikringspolicerne fra perioden 1. juli 2008 til 1. januar
2010, idet det bemærkes, at disse vilkår svarer til vilkårene for policerne for 1. januar 2006
- 30. juni 2008, bortset fra forsikringsgivere og dækningsniveau. Det tilføjes, at betingelserne for forsikringsdækning af de anmeldte krav i denne sag efter det oplyste i det væsentligste er identiske med betingelserne for forsikringsdækning i henhold til betingelserne i de
tidligere – ikke af denne sag omfattede – forsikringsaftaler frem til 31. december 2005.
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Declarations
I forsikringens indledende afsnit om ”Declarations” anføres under Item 3 blandt andet følgende:
INTEREST;
Section l
Property insurance for all the Assured's onshore and offshore property of any
kind and description, all as more fully described in Section I herein.
….
Section V
Loss of Production Income Insurance, all as more fully described in Section V
herein.”
Endvidere anføres under Item 4 i relation til Section I-dækningen (Property), at følgende
gælder for dækningsmaksimum:
"LIMIT OF LIABILITY/ SUMS INSURED / DEDUCTIBLES (100%):
Section l (Property)
Limits:
A.

In respect of Offshore and Onshore Property:
Agreed values as stated in the attached Premium and Rating Schedule,
however in respect of pipelines, amounts as per schedule shall be First
Loss Limits, average not to apply.

B. In respect of Drilling Equipment and Consumables:
DKK 100,000,000 any one Occurrence, but
DKK 15,000,000 any one Occurrence in respect of
down-hole equipment.
Property insured A. and B. above is subject to the following additional limits:
i. twenty-five percent (25%) of the agreed values as scheduled in respect
of Sue and Labour, but not less than DKK 40,000,000 any one Occurrence; and
ii. twenty-five percent (25%) of the agreed values as scheduled in respect
of General Average, Salvage and Salvage Charges combined, but not less
than DKK 40,000,000 any one Occurrence; and
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iii. twenty-five percent (25%) of the agreed values as scheduled in respect of Removal of Wreck and for Debris, but not less than DKK
40,000,000 any one Occurrence; and
iv. twenty-five percent (25%) of the agreed values as scheduled in respect of damage to Residual Property, but not less than DKK 40,000,000
any one Occurrence,
but the above additional limits are not to exceed a combined additional limit of
fifty percent (50%) of the applicable value as scheduled.”
Item 4 fastsætter desuden følgende om selvrisiko m.v.:
“Deductibles: (Property)
A. In respect of Offshore Property:
As per attached Premium and Rating Schedule any one Occurrence;
B.

In respect of Drilling Equipment and Consumables:
DKK 800,000 any one Occurrence;

…
The above Deductible amounts are not to apply in respect of Total Loss and/or
Constructive Total Loss and/or General Average
…
Section V (Loss of Production income)
As per schedule attached.
Excess of:
A waiting period of sixty (60) days, any one Occurrence;
…
All Sections (excluding IV. V & VI)
Highest Single Deductible:
The Assured shall not bear more than the highest applicable deductible amount
from the total of all claims hereunder arising out of one accident and/or occurrence irrespective of the number of coverage interests or coverage sections."

General Conditions
Punkt 1 B i General Conditions indeholder følgende definitionsbestemmelse:
“B. OCCURRENCE (Not Applicable to Section IV)
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The term "Occurrence" wherever used herein shall include an event or a continuous or repeated exposure to conditions which commence during the term of
this Policy and which causes physical damage and/or personal injury and/or
destruction and/or well out of control as described in this Policy. Any number
of such incidents resulting from a common cause, or from exposure to substantially the same conditions, or all heavy weather damage to vessels occurring
during a single sea passage between two ports shall be deemed to result from
one Occurrence even though some of the losses making up the Occurrence may
occur after expiration or cancellation of this Policy.
A

As respects windstorm, all tornadoes, cyclones, hurricanes, similar
storms and systems of winds of a violent and destructive nature, arising
out of the same atmospheric disturbance within any period of seventytwo (72) consecutive hours commencing during the period of this insurance, shall be considered one Occurrence.

B.

Each earthquake shock or volcanic eruption, shall constitute one Occurrence hereunder, provided that, if more than one earthquake shock or
volcanic eruption shall occur within any period of seventy-two (72) consecutive hours commencing during the period of this insurance, such
earthquake shocks or volcanic eruptions shall be deemed to be one Occurrence within the meaning hereof.

C.

As to any loss covered hereunder each loss which involves in whole or in
part the peril of riot, rioting attending a strike and civil commotion, vandalism and malicious mischief shall include the aggregate of all such
losses which arise during any continuous period of 72 hours. It is further
provided that if any premise is first occupied by strikers during the 72
hour period the loss occurrence shall include all losses sustained by the
Assured during such 72 hours period and also during the continuous occupation of the premises beyond such period of 72 hours.

D.

The Assured shall elect when any 72 hours period shall commence.

E.

In respect of the foregoing, it is agreed that any ensuing fire or explosion
loss, regardless of the time during which it may continue, shall be regarded as a part of the same as the occurrence which gave rise to it.”
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I General Conditions, punkt 2 (Notice of Loss), anføres blandt andet følgende:
“2. NOTICE OF LOSS (APPLICABLE TO SECTION I-III & V HEREON)
As soon as reasonably practicable, written notice of loss which is likely to involve this Policy shall be given by the Named Assured to Underwriters through
the entity at Item 5. of the Declarations. Failure to notify a loss which, at the
time of happening did not appear to involve this Policy but which, at a later
date, would have given rise to a claim hereunder, shall not prejudice the recovery of the claim by the Assured from these Underwriters.
Failure of operators to report a loss under this insurance to the Named Assured
shall not prejudice the Assured's rights under this Policy. However, nothing
contained within this General Condition 2. shall operate to override any specific discovery/reporting provisions contained elsewhere.”
I General Conditions, punkt 9, bestemmes endvidere blandt andet følgende:
“9. CLAIMS ADMINISTRATION AND LOSS ADJUSTMENT
Claim adjustment to be drawn up by Claims Adjusters to be agreed upon following either Danish or English adjustment practise, at the option of the Assured.”
I General Conditions, punkt 10, bestemmes følgende om lovvalg og værneting:
“10. JURISDICTION
This Policy (and any phrase or word contained therein) shall be interpreted in
accordance with the law of Denmark.
Any disputes are subject to Danish jurisdiction and shall be referred to The
Commercial Court of Copenhagen.”
I General Conditions, punkt 11, bestemmes:
“11. EXTENDED EXPIRATION (NOT APPLICABLE TO SECTION IV)
If this Policy should expire or be cancelled while an Occurrence (or a sequence
of losses and/or damages comprising an Occurrence) which give rise to a loss
recoverable under this Policy is in progress, it is understood and agreed that
said loss subject to all other terms and conditions and the limit of liability stated at Item 4. of the Declarations, will be covered under this Policy as if the entire loss had occurred prior to the expiration or cancellation."

Section I
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Section I indeholder forsikringsaftalernes afsnit om “property insurance” og fastsætter følgende som indledning til dækningsbestemmelserne:
PROPERTY INSURED
This Section covers:
A. Offshore and onshore property of the Assured as scheduled which includes but
is not limited to all property, residual property, minor works, plant, machinery,
facilities, tools, equipment, consumables and materials not included under B.
below, outfit, supplies, appurtenances, oil and/or gas and all other property of
whatsoever description owned or operated by the Assured or in which the Assured has an interest or property of others for which the Assured has assumed
liability, whilst in inland transit by any means or in store.”
Section I, punkt 1, PROPERTY INSURANCE, foreskriver herefter blandt andet følgende:
“1. INSURING AGREEMENTS (PROPERTY INSURED A., B. AND D.)
Subject to the Declarations and General Conditions of this Policy and the
terms, conditions and exclusions of this Section, this Section is to indemnify
the Assured as follows:
i. In respect of Property Insured A. and B:
Against all risks of direct physical loss of or physical damage to the property
insured during the period of this Section stated at Item 2. of the Declarations,
and within the territorial limits stated at Item 6. of the Declarations, provided
such physical loss or physical damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, the owners or managers of the property insured, or any
of them.”
Section I, punkt 3, fastlægger en række undtagelser fra dækningen efter Section I, punkt 1,
hvoraf følgende har givet anledning til uenighed mellem parterne:
”3. EXCLUSIONS
There shall be no liability under this Section in respect of:
[…]
C.

the cost of repairing or correcting inherent vice, wear and tear, gradual
deterioration, metal fatigue, electrical breakdown or failure, normal settlement or bedding down of new structure, scouring (gradual washing
away of the seabed), abrasive action of sea and shingle, corrosion, resting, electrolytic action, dampness of atmosphere, freezing or extremes of
temperature, expansion or contraction due to changes in temperature or
latent defect, but the foregoing shall not be deemed to exclude any other
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loss, damage or expense caused by or resulting from any of the aforesaid
conditions; …”
Section I, punkt 8, fastsætter blandt andet følgende:

“8. BASIS OF RECOVERY.
In the event insured property is repaired and/or replaced Underwriters agree
to indemnify the Assured on the basis of "new for old" plus transportation,
installation and other reasonable costs where such costs are incurred by the
Assured as a result of the repair and/or replacement.
In the event of loss of or damage to an insured item which results in a decision
by the Assured to replace with a redesigned or new design of such item or
items, the Assured shall be indemnified on the basis of reasonable estimate figure in accordance with the above paragraph.
In no event, shall Underwriters be liable for any increased cost or expense of
repair or construction by reason of betterment or alteration in design.
The indemnity under this Policy includes Architect', Surveyors', Consulting
Engineers' or other professional fees necessarily incurred in the reinstatement
of the insured property consequent upon its loss or damage, it being understood
that the amount payable for such fees shall not exceed those indicated by the
appropriate professional body (national and/or international).
Any loss paid hereunder shall not reduce the amount of insurance on any item
except in the event of actual and/or constructive and/or agreed and/or arranged
total loss of any item insured hereunder.”
Section I, punkt 11, fastsætter følgende:
”11. FAULTY DESIGN
It is understood and agreed that subject to the limits of liability/ sum insured
stated in the Declarations, this Section is extended to include physical loss of or
physical damage to the property and subject matter insured arising from faulty
design of any part or parts thereof but in no case shall this insurance extend to
cover the cost or expense of repairing, modifying, replacing or renewing of
such part or parts nor any cost or expense incurred by reason of betterment or
alteration in design.”
I Section I, punkt 16, foreskrives endvidere følgende:

19. PUBLIC AUTHORITIES' REQUIREMENTS
This Section extends to include such additional cost of reinstatement of the
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destroyed or damaged property hereby insured as may be incurred solely by
reason of the necessity to comply with building or other regulations under or
framed in pursuance of any Act of Parliament or with bye-laws of any
municipal or local authority provided that the amount recoverable under this
Extension shall not include the cost incurred in complying with any of the
aforesaid Regulations or Bye-Laws:
A. In respect of destruction or damage occurring prior to the granting of
this Extension;
B. in respect of destruction of damage not insured by the Section; and/or
C. under which notice has been served upon the Assured prior to the
happening of the destruction or damage.”
Section I, punkt 26, indeholder den såkaldte sue and labour-klausul:
“26. SUE AND LABOUR
In case of actual physical loss or damage or imminent loss or damage and subject to the additional Limit of Liability/Sum Insured stated at Item 4. of the
Declarations, it shall be lawful and necessary for the Assured, their factors,
servants and assignees, to sue, labour and travel for, in and about the defence,
safeguard and recovery of the property and/or interest insured or any part
thereof, without prejudice to this Insurance; such expenses to be borne by Underwriters subject to the terms and conditions of this Policy and it is expressly
understood and agreed that no acts of the Underwriters or Assured in recovering, saving or preserving the property insured shall be considered as a waiver
or acceptance of abandonment following physical loss or damage caused by a
peril insured hereunder.”
Der er mellem parterne enighed om, at Section I – Property Insurance bygger på vilkårene
fra London Standard Platform Form fra 1972 med senere ændringer.

Section V
Section V regulerer det såkaldte LOPI-krav (”loss of production income - Production Loss
Sustained”). I punkt 1 fastsættes under overskriften “1. INSURING CLAUSES” følgende:
“A. COVERAGE
Subject to the EXCLUSIONS, CONDITIONS AND DEFINITIONS of the
Policy, and also to the following ADDITIONAL, EXCLUSIONS CONDITIONS AND DEFINITIONS, this Section shall, following necessary
interruption of the business, Indemnify the insured for:
(i) Loss of Production during the Recovery Period at the insured's Premises as
defined hereunder;
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(ii) increased Cost of Working as defined hereunder;
directly caused by either:
(a) accidental physical loss of or physical damage to real or personal property;
or
(b) Well Out of Control as defined hereunder
occurring while this Section is in force.
B. RECOVERY PERIOD
The period in respect of which Underwriters shall indemnify the Insured for
Loss of Production and/or Increased Cost of Working shall, in respect of each
Occurrence, not commence until the Insured has suffered Loss of Production,
consequent upon such Occurrence, for the number of days stated in the Schedule as the Waiting Period (for the purpose of ascertaining the Waiting Period
days of lost production shall be aggregated and will not be required to be consecutive); the Recovery Period shall then continue for as long as such Loss of
Production persists but not exceeding
(i)

(ii)

such time as, with the exercise of due diligence and dispatch, Normal
Operations could be restored and prioritising, when appropriate in the
interest of Underwriters and the Insured in reducing loss hereunder, the
repair, reinstatement or replacement necessitated by the Occurrence,
nor
(ii) the unbroken length of time stated in the Schedule as the Maximum
Recovery Period.

The Recovery Period hereunder shall not be limited by the expiry date of this
Section.”
I punkt 4, B i Section V foreskrives blandt andet følgende:
“B. RESUMPTION OF OPERATIONS
The Insured shall act at all times with due diligence and dispatch in reducing
loss hereunder and prioritising, when appropriate in the interest of Underwriters and the Insured in reducing loss hereunder, the repair reinstatement or replacement necessitated by the Occurrence. If the Insured could reduce Loss of
Production:
(i)

by complete or partial resumption of operations at the Insured's Premises or property affected, and/or

(ii)

by enhancement to or of other facilities subsequent to the
loss at the Insured's Premises or property affected,

- 26 -

then such possible reduction shall be taken into account in arriving at the
amount of loss hereunder. The Insured shall make all reasonable efforts to ensure that operators and/or owners of non-owned property act in concert with
the interest of Underwriters and the Insured in reducing loss hereunder.”
Siri platformens opbygning
I skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 1 er Siri platformens opbygning beskrevet som
følger:
”Generelt
Siri-boreriggen er en nybygget platform af typen jack-up, der står på en opsamlingstank af stål med en brøndbeskyttelsescaisson (eller caisson), der går fra
tanken op til dækket. Brøndene bores fra en fritstående borerig med udkraget
boretårn. Olien eksporteres med et tankskib i pendulfart.
Jack-up
Siris jack-up-konstruktion er en fuldt integreret platform med brøndhoveder,
procesudstyr og beboelsesområder. Dækkets hovedskrog er 50 m bredt, 60 m
langt og 6,7 m højt. En gaffel-lignende konstruktion i den ene ende af dækket
forbinder brøndhoved-caissonen med skroget. Brøndhoved-caissonen er et rør
med en diameter på ca. 5,3 m og en vægtykkelse, der varierer fra 70 mm i den
nederste del til 50 mm fra midten op til toppen. Dækket står på tre rørformede
ben med en diameter på 3,5 m. Disse overordnede træk er illustreret i figur 1.
Undersøisk opsamlingstank
En undersøisk opsamlingstank blev installeret på havbunden (med tilsluttet
brøndhoved-caisson) før den nye jack-ups ankomst. Den producerede olie kan
opsamles i denne tank, indtil der er nok olie til, at den kan lastes på et tankskib
fra et offshore lasteanlæg. Tanken blev installeret på et udgravet og afrettet
område af havbunden. Denne tank kan på mange måder sammenlignes med et
tankskib eller en landbaseret olietank. Det er ikke muligt at inspicere tanken fra
Siri-anlægget indvendigt (uden væsentlige omkostninger), da den ligger på 60
m vand. I erkendelse heraf bestemte Statoil, at den undersøiske tank skulle designes således at indvendig inspektion ikke ville være nødvendig i konstruktionens levetid.
Brøndhoved-caisson og understøtning
Brøndhoved-caissonen understøttes af en sponson-konstruktion, som er svejset
fast til tanken og udgør en integreret del af oplagringskapaciteten. Caissonen
omslutter og beskytter alle rør mellem dækket og tanken eller havbunden såsom brønd rør, eksportstigerør, J-tubes, pumpe-caissoner, udluftningsrør mv.
Brøndcaissonen er selvbærende (i sponsonen) i præ-boringsfasen og understøttes vandret af dækket i produktionsfasen.
Øverst på caissonen er området med brøndhovedet, hvor brøndrørene slutter og
de tilkoblinger mellem ventil- og rørsamlinger, der kaldes Christmas trees, befinder sig.
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Mange af rørene, der omsluttes af caissonen, blev installeret på konstruktionsstedet i Korea. Caissonen er udstyret med tværskotter, der giver den nødvendige laterale understøtning af rørene. Når produktionen først er i gang, understøtter jorden brøndrørenes vægt. Alle andre rør og rørføringer bæres af caisson og
sponson og ultimativt af den undersøiske tank.
Platformens ben
Benene har en længde på 104 m, en ydre diameter på 3,5 m og en vægt på ca.
800 ton hver. De øverste 77 m af benene har et antal løftehuller på 460 mm
med 1.750 mm mellemrum og er af højstyrkestål. Valget faldt på højstyrkestål
hovedsageligt på grund af det høje kontakttryk fra boltene i løftesystemet.
Hvert ben blev installeret komplet med en del indvendig rørføring.
En nærmere beskrivelse af sammenkoblingen af hovedkonstruktionselementerne samt nogle af de konstruktionstekniske problemer der er indtruffet i konstruktionens levetid er opregnet herunder.
Ben/tank-forbindelse
Benene står i 13 m dybe rørkraver i tankkonstruktionen. Mellemrummet mellem ben og rør er udstøbt for at opnå momentblokering mellem ben og tank.
Groutmaterialet er ikke beregnet til at skulle optage lodret belastning fra benene. Ændringerne af disse samlinger kan opsummeres som følger:
…
Ben/dæk-forbindelse
Løftesystemet er baseret på hydrauliske løftedonkrafte med låseanordning i
form af låsebolte og huller.
Efter at dækket var løftet op til korrekt højde på Siris placering, blev hvert ben
låst fast til dækket med seks bolte - tre i niveau med løftehusets tag og tre med
den nedre del af skroget.
…
Caisson/tank-forbindelse
Caissonen blev oprindeligt fastgjort til den undersøiske tank gennem sponsonen. Sponsonen er en forlængelse af tanken i dennes agterende. Sponsonens
midterlinje ligger på tankens midterlinje. Sponsonens hovedelementer består af
plader afstivet med bulb-profiler. Ved sekundære konstruktionselementer anvendes flade bjælker og pladeelementer som afstivning. Caissonen er svejset
fast til sponsonens nederste del. På sponsonens øverste del er caissonen forbundet med en rørformet krave, ca. 9 m lang, med en 55 mm udstøbt mørtel/groutannulus. Sponsonens øvre volumen er også en del af tankens volumen, idet der
er flowåbninger i de ellers fuldt lukkede tværskotter.
Hele caissonens vægt og 'brøndhoved'-konstruktionen på toppen bæres af sponsonen. Vægten af brøndrør og Christmas trees bæres direkte af brøndrørene og
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lasten føres videre ned i jorden. Vægten af de andre rør og konstruktionselementer inde i caissonen understøttes af sponsonen.
Ved påvirkning i overensstemmelse med designet vil bølgebelastningen bøje
caissonen om det øverste af groutmaterialet, og bøjemomentet vil blive overført til forskydning i de vandrette tværskotter, der udgør sponsonens øverste
del. Da den øverste del af caissonen og jack-up'en bevæger sig som reaktion på
bølgerne, kan caissonen blive stoppet ved kontakt med dækket, hvorved en del
af belastningen i stedet overføres til jack-up'ens ben, eller jack-up'en kan tvinge
caissonen til at bøje sig mere, end den ellers ville have gjort på grund af bølgerne alene. Dette er en kompleks dynamik, som kræver sofistikerede responsanalyser for at bestemme den dominerende belastningstilstand, der bidrager til
den kombinerede reaktion under konkrete lastforhold. Samlingen mellem caisson og sponson har ikke været ændret siden produktionsstart, og indtil revnerne
i sponsonen blev opdaget i 2009.”
Skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 1 beskriver herefter nogle af de ændringer af Siri,
der efterfølgende blev foretaget før skadens konstatering i 2009:
Beskrivelse af ændringerne i 2003
…
Det var nødvendigt at opgradere procesanlægget på Siri, således at det svarede
til det planlagte produktionsniveau, og et antal større elementer blev nyinstalleret/ændret:
…
Herudover blev benene i 2003 fyldt med groutmateriale fra bunden og op til
det første løftehul, cirka (bilag CR).
Ændringer til belastninger over tid
De væsentligste ændringer til belastningshistorikken over tid skete ved tilkoblingen af satellitfelterne Nini/Cecilie.
I løbet af det første produktionsår blev caisson/dæk-forbindelsen ændret. Dette
har næppe ændret belastningen fra vind, bølger og strøm på platformens bærende dele, men det har haft en indvirkning på, i hvor høj grad der er sket en
fordeling af belastningen mellem caisson og jack-up'ens ben.
…
Tilkoblingen af satellitfelterne Nini/Cecilie og ændringer i procesudstyret har
haft konsekvenser for Siriplatformens belastning og forhold:
• Dækbelastningen steg med ca. 2.000 tons
• Stigerørscaissonen på det nordlige ben medførte en øget belastning fra bølger,
strøm og vind på konstruktionen og en øget egenvægt
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• Temperaturen af den olie, der ledtes ned i tanken, steg med ca. 10°c
• Det at benene blev fyldt med groutmateriale op til det første løftehul, ændrede
benenes massefordeling.”

Observationer af sponsonen
Siden DONG blev operatør af Siri-platformen i 2002, har der ved hjælp af en ”remotely
operated vehicle” (”ROV”) været gennemført en række rutinemæssige besigtigelser af Siriplatformens sponson, caisson og oplagringstank.

Under en rutinemæssig ROV-inspektion, der omfattede blandt andet det sted, hvor caissonen rager op af sponsonen, og som blev udført den 25. juli 2005, blev det konstateret, at
der formentlig var kontakt mellem grout shield og udluftningsrør, der er fastgjort til blandt
andet den nedre del af caissonen (såkaldt ”vent line”).

Man observerede ikke på dette tidspunkt, om rørforbindelserne ind og ud af sponsonen
muligvis flyttede sig. Der er imidlertid efterfølgende fremstillet stillbilleder fra videooptagelserne. Ud fra disse samt billeder og referencepunkter til kendte dimensioner har den
ekspertgruppe, som DONG nedsatte til fortsættelse af SCIG´s arbejde, Group for lnvestigation of Siri Structures (GISS), anslået, at caissonen formentlig bevægede sig et par millimeter i det øverste af annulusringen. I GISS’ rapport af 27. juni 2013, “Main Report Siri
Caisson Support - Assessment of the mechanism and timing of the failure”, anføres således
blandt andet følgende i afsnittet ”Appendix 2 – Summary of 2005 Video Survey”:
“14.1 Introduction
By a review by GISS of an underwater video survey of the Siri structure from
2005 indication of relative movement between caisson and sponson was discovered. DONG was requested to work out this Memo in order to estimate the
degree of relative movement. This relative movement is the only and earliest
factual indication of a grout gap development prior to August 2009.
…
14.4 Observation and Theory
On the video there seems to be a horizontal movement between the 8" Ventline1 and the Caisson Sleeve. The Ventline appears to be fixed to the Caisson
close to the point of observation, causing the Ventline to move together with
the Caisson, and thus could the movement observed between the Ventline and
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the Sleeve be assumed to match the movement between the Caisson and the
Sleeve.
…
14.9 Conclusion
There are numerous assumptions and sources of errors that makes the calculations of horizontal movement of the Caisson based on the provided imagery
somewhat uncertain, and should only be used as a "best guess", not as conclusive evidence.
The movement of the 8" Ventline relative to the Caisson Sleeve is believed to
be 5-7mm peak-peak, corresponding to a potential gap of 2.5 to 3.5mm. It is
reasonable to believe that the movement between Caisson and Caisson Sleeve
is approximately the same.”
Der er oplyst, at der ligeledes foreligger ROV-videooptagelser fra caisson- og vent lineområdet fra november 2006, juli 2007 og august 2008. Disse er angiveligt ikke fuldt identiske med optagelsen i 2005. Parterne er imidlertid enige om, at optagelserne i alle tilfælde
følger vent line-området. Der er ligeledes enighed om, at man på ingen af disse efterfølgende optagelser kan konstatere en tilsvarende bevægelse som den, man ifølge forsikringsgiverne kan konstatere på baggrund af ROV-videooptagelsen den 25. juli 2005. Det er også
enighed om, at man ikke på optagelserne kan konstatere revner, men alene marinebegroning.

Konstateringen af skaderne
Som anført i den påankede dom blev der ved den rutinemæssige ROV-besigtigelse den 31.
august 2009 opdaget ni revner i den udvendige del af Siri-platformens sponson. Det observeredes, at revnerne åbnede og lukkede i takt med bølgebevægelserne inden for en periode
på 5 sekunder. Til illustration af revnerne vises et stillbillede fra optagelserne den pågældende dag, den såkaldte revne N6:
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Ved en fornyet besigtigelse kort derefter blev det konstateret, at der var et mellemrum på
ca. 10 mm mellem Siri-platformens caisson og den grout, der var ilagt mellem caisson og
sleeve. Dette bevirkede, at den 86 meter høje og 900 tons tunge caisson bevægede sig frem
og tilbage. Efterfølgende undersøgelser i perioden september-oktober 2009 afslørede en
række yderligere revner på sponsonen.

Der er under sagen fremlagt billeder af syd-, øst- og nordsiden af sponsonen, hvor de konstaterede revner er indtegnet af de ingeniører, som foretog gennemgangen af sponsonen
efter konstateringen af skaderne. Revnerne er nummereret fortløbende efterhånden, som
revnerne blev opdaget. ”S” indikerer, at billedet er taget på sydsiden af sponson. ”N” indikerer, at billedet er taget på sponsonens nordside og ”E” på østsiden.

I perioden efter den 31. august 2009 voksede revnerne. Tempoet i revnedannelsen faldt, da
de nedenfor omtalte foranstaltninger vedrørende shims og seabed support blev iværksat.
Ved en undersøgelse af 30. juni 2011 kunne der konstateres 24 ydre og 51 indre revner.
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Forløbet i tiden efter konstateringen af revnerne
Som anført af Sø- og Handelsretten etablerede DONG umiddelbart efter revnernes konstatering et akutberedskab med repræsentanter fra både DONG og Noreco, idet man umiddelbart vurderede, at der bestod en alvorlig risiko for kollaps af platformen. DONG var samtidig i løbende dialog med blandt andet Energistyrelsen som ansvarlig myndighed på området.

I mails af 1., 2. og 3. september 2009 orienterede DONG således Energistyrelsen om de
konstaterede revner. I disse mails orienterede man ligeledes styrelsen om de forholdsregler,
man havde taget i forlængelse heraf, herunder at man havde standset olieproduktionen i
Siri feltet, at man af miljømæssige årsager havde tømt oplagringstanken for olie, at man
havde trykaflastet anlægget, samt at bemandingen på platformen var blevet reduceret til et
minimum, således at bemandingen alene bestod af 12 personer samt personel til at gennemføre de nødvendige undersøgelser. Herudover oplystes det, at ”a stand-by vessel is in
position at Siri and a shuttling helicopter will be mobilised to stay in the Siri area”.
Af et notat af 2. september 2009 fra Rambøll, ”Crack detection on Siri sponson structure –
Status 2009-09-02” fremgår blandt andet:
“It is Rambøll’s opinion that the Siri caisson structure and its support are not in
a safe condition due to the presence of cracks in the caisson foundation.
…
It is our best judgement that there is a high risk of failure with the following
possible consequences:
- The failure of the caisson may cause severe damages to the primary legs of
the Siri platform which are vital for the overall structural integrity of the
Siri platform.”
Den 7. september 2009 blev der afholdt et møde i Energistyrelsen, hvorunder DONG oplyste blandt andet, at risikoen for arbejde og ophold på SIRI efter de oplysninger, der forelå
på dette tidspunkt, lå inden for acceptkriterierne for normal operation, og at en evakueringsanalyse havde konkluderet, at anlægget kunne evakueres i tilfælde af, at understøtningen af caissonen skulle svigte. I forlængelse heraf udbad Energistyrelsen sig ved brev af 9.
september 2009 en række yderligere oplysninger. I brevet blev det samtidig anført, at der
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skulle foreligge en af styrelsen godkendt sikkerheds- og sundhedsredegørelse, inden
DONG kunne genoptage produktionen på Siri.

Af et memo fra DONG, dateret 11. september 2009, udarbejdet til brug for besvarelsen af
Energistyrelsens anmodning om yderligere oplysninger, omtaltes dels en risikovurdering af
8. september 2009 fra Rambøll, dels en evakueringsanalyse fra 10. september 2009 fra
COWI. Af memoet fremgår blandt andet:
”I forbindelse med den foreliggende situation på Siri er der iværksat en kontinuerlig overvågning af risikoniveauet for personer på Siri. Rådgiverfirmaerne
Rambøll og Cowi er hyret ind til at forestå denne opgave og arbejder parallelt.
Sideløbende er der iværksat beregninger af den strukturelle integritet af caisson, wellhead, caisson support samt påvirkninger på Siri platformen. Disse arbejder foregår i øjeblikket og vil blive indarbejdet i risikovurderingerne så
snart de er blevet verificeret af DNV [Det Norske Veritas].
Endvidere kan nævnes, at der, udover de tiltag som nævnt ovenfor samt i evakueringsredegørelsen, i øjeblikket arbejdes med en række risikoreducerende
foranstaltninger som endnu ikke er taget i regning i risikovurderingerne.
…
Af væsentlige forudsætninger for risikovurderingerne kan nævnes:
• Tilstanden af caissonen's support struktur overvåges
• Adgangen til wellhead området er underlagt restriktioner
• Process er lukket ned og anlægget er trykaflastet
• Evakueringsforhold som beskrevet i vedlagte evakueringsredegørelse
Af begge rapporter (bilag 2 og 3) fremgår, at risikoniveauet for personer som
opholder sig på Siri platformen, uden at befinde sig på wellhead området, …
med de anførte usikkerheder [er] indenfor normalområdet.
Det skal bemærkes, at risikoniveauet i Rambøll's rapport er angivet for personer som kortvarigt opholder sig på wellhead området. Dog fremgår risikoniveauet for personer som ikke kommer på Wellhead området af samme figur.
Begge rapporter angiver en øgning af risikoniveauet for personer som opholder
sig på wellhead området.
Tillige er der undersøgt forskellige bemandings scenarier for arbejder i wellhead området jf. bilag 2 og 3. Disse arbejder vil ikke blive iværksat før risikoniveauet er forsvarligt enten ved alternative foranstaltninger eller ved at de
strukturelle beregninger kan godtgøre en reduktion i risikoniveauet.”
Den 11. september 2009 oplyste Det Norske Veritas over for DONG blandt andet:
”For a 1-year storm case the risk of the caisson not being in an upright position
was found within an acceptable level”.
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I et notat udarbejdet af COWI af 14. september 2009 om risikoen for mandskabet på Siriplatformen anførte COWI bl.a. følgende om risikoen for, at svækkelsen af sponsonen ville
medføre nye skader på resten af platformen og muligt forårsage, at denne kollapsede:
”Fractures have developed in the structure supporting the well caisson. The
structure is mounted on the storage tank approximately 4.4 m above the seabed.
At topside the well caisson is supported by a fork-type fitting and 3 guide bars
allowing the caisson moving up and down, but not horizontally.
If the support structure fails, the caisson may fall to the sea bottom, possibly it
will penetrate down into the seabed. The fittings on the topside are not able to
control the horizontal movement if the caisson has dropped so much that the
Xmas tree deck level is below the hull of the Siri platform (penetration around
2.5 m). If the caisson then tilts over it is able to hit any of the three legs of the
Siri main platform, which may cause the platform to collapse.
…
3 Risk due to caisson failure
If the caisson support fails, the caisson is likely to drop to the seabed and if it
tilts over towards the platform, it is able to hit any of the three legs of the Siri
main platform. The geometric probability of the caisson hitting one of the legs
has been estimated to 0.11 (0.01 taking the predominant wind directions into
consideration at Hmax higher than 18 m, i.e. a one year storm).
…
If the caisson penetrates less than 2.5 m into the seabed, and it does not tilt,
then a considerable part of its load may be carried by the hull through the forktype fitting. According to /ref. 4/ there is a risk that the west leg of Siri will fail
under these conditions.”
Efter yderligere korrespondance mellem DONG og Energistyrelsen meddelte styrelsen den
21. september 2009 tilladelse til opmanding af Siri til 60 personer, dog således at der gjaldt
en række nærmere angivne restriktioner i forhold til ophold på wellhead området.

Der arbejdedes på daværende tidspunkt med en række forskellige løsningsforslag, der hver
især kunne understøtte og stabilisere Siri-platformens caisson. I DONGs Weekly Report af
16. september 2009 er omtalt, at man den 11. september 2009 havde opgivet at arbejde
videre med en model betegnet “the Siri Caisson Guide System”. I DONG’s Weekly Report
af 23. september 2009 er videre anført, at man på dette tidspunkt analysererede 19 forskel-
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lige løsningsforslag, og at ”3 of the solutions are considered to be feasible and now have
their own team working to develop the solutions: Grouting, Caisson Clamp and Rig Support.”
I samme rapport er anført blandt andet: “Preliminary results from non-linear analyses performed by Aker Solutions indicate that the sponson structure has presently remaining
strength to stand a 100 year condition.“
I DONG´s Weekly Report af 30. september 2009 er anført, at projektet ”is moving from
Crisis Management to a more normalised Project Management state …”.

I brev af 7. oktober 2009 fra Det Norske Veritas er anført blandt andet:
”So far no permanent solutions have been evaluated. The focus is on temporary
solutions that first of all will assure the integrity of the platform. At a later
stage production issues will be handled, but they are not included yet in the
analysis.”
I løbet af november 2009 var arbejdet med løsningsmodeller koncentreret omkring blandt
andet anvendelsen af den såkaldte seabed support-model, og den 12. november 2009 indsendte DONG en ansøgning til Energistyrelsen om tilladelse til installation af en såkaldt
seabed support solution. I ansøgningen er anført blandt andet:
”I forbindelse med de konstaterede revner på ”caisson support” strukturen arbejdes der med 2 forskellige metoder til midlertidigt at aflaste caisson supporten. Den ene metode indebærer, at en rig placeres ved Siri og løfter i caissonen
for at aflaste caisson support strukturen. I den anden metode installeres understøtning af ”support caissonen” ved et jack-up system mellem havbunden og
bunden af caission support strukturen.
…
Denne ansøgning omfatter ansøgning om § 29 tilladelse til installation af jackup system mellem havbunden og bunden af caisson support strukturen (”Seabed Support” løsningen).
DONG … er ved at udarbejde risikoanalyse og tilhørende vurdering i forbindelse med installering af ”jack-up” systemet. Baseret på resultaterne af risikovurderingen vil DONG … gennemføre de nødvendige opdateringer af den styrende dokumentation for Siri herunder sikkerhedsledelsessystemet.
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…
Med denne ansøgning følger en mere detaljeret beskrivelse af seabed supportløsningen.
Det skal gøres opmærksom på, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvilken af metoderne til aflastning af caisson support strukturen, der vil blive taget
i anvendelse.”
Den 2. december 2009 søgte DONG om tilladelse til at genoptage produktionen på Siriplatformen og de tilknyttede platforme, og ved brev af 21. december 2009 meddelte Energistyrelsen tilladelse hertil på betingelse af, at seabed support-modellen var blevet installeret og certificeret.

Som anført i den indankede dom blev seabed support-løsningen herefter installeret i slutningen af januar 2010, hvorefter produktionen af olie blev genoptaget fra Siri-feltet og de
tilstødende oliefelter Nini og Cecilie på skærpede vilkår. Løsningsmodellen indebar, at der
blev placeret en hydraulisk justerbar støtte under sponsonen. Herudover blev der boret
nogle stophuller i revnespidserne, ligesom der den 20. februar 2010 blev installeret nogle
specialfremstillede stålkiler (shims). Ved hjælp af en ROV blev der endvidere etableret et
overvågningsprogram, der havde til formål at overvåge den installerede seabed supportmodel og udviklingen af skaderne for at sikre, at løsningen virkede efter hensigten.

Som anført af Sø- og Handelsretten blev installeringen af seabed support ikke godkendt af
Energistyrelsen som en endelig løsning på skaden. Således anføres blandt andet i Energistyrelsens brev af 7. juni 2011 følgende:
”Henset til, at revnerne i Siris bærende konstruktioner blev konstateret i august
2009, samt at det efterfølgende har vist sig, at Siris egensvingningstid er forskellig fra og større end Siris design-egensvingningstid, skal Energistyrelsen
indskærpe, at der snarest implementeres en permanent løsning på Siri, som opfylder krav fastsat i medfør af offshoresikkerhedsloven med tilhørende bekendtgørelser …”.
Den endelige løsning af Siri-platformen
Arbejdet med den endelige reparation af Siri-platformen blev som anført i den indankede
dom gennemført efter et længerevarende udviklings- og implementeringsarbejde. Der var i
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den forbindelse nedsat en styregruppe, betegnet Siri Caisson Permanent Solution (SCPS),
der skulle finde en permanent løsning. Energistyrelsen blev fortsat løbende orienteret om
arbejdet med den endelige reparation.

Efter det oplyste besluttede DONG i januar 2011 at koncentrere sig om en såkaldt "Guyed
caisson support and cable stay support"-model, der omfattede to hovedelementer. Det første hovedelement var at etablere en understøtning af caissonen med pæle, der var fæstnet
til havbunden, og med forbindelse til caissonen. Endvidere skulle caissonen fastgøres og
stabiliseres ved hjælp af afstivere, der var forbundet med to af Siri-platformens tre ben. Det
andet hovedelement i DONG’s permanente løsningsmodel var, at der skulle installeres
stålkabler mellem platformbenene for at afstive og stabilisere og dermed reducere platformens bevægelser (den såkaldt egensvingningstid). Stålkablerne skulle fastgøres til seks
holdere på den øvre og nedre del af Siri-platformens tre ben.

I forlængelse heraf indgav DONG ved et brev af 4. april 2011 til Energistyrelsen ansøgning om tilladelse til denne løsningsmodel. Af brevet fremgår blandt andet, at seabed support løsningen på dette tidspunkt ikke var tiltænkt at indgå som en del af den permanente
løsning. I brevet er om løsningsmodellen nærmere anført blandt andet:
“Due to cracks in a subsurface structural component a re-enforcement of the
Siri structure is needed to prevent further damage.
The present support solution consists of a re-enforcement by a Cable Stay Support and a Guyed Caisson support.
….

Siri permanent support solution
…
A technical description of the present concept of supporting the platform is
given below.
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Figure 1 Siri shown with cable stay and caisson guyed support.
The Siri structure is equipped with two off mechanical friction clamps on each
leg. One approximately 12 m above mean sea level and one approximately 42
m below mean sea level. Between the clamp cable stay are installed diagonally
to build a web of pre-tensioned cables restraining and stiffening the Siri structure.
The caisson will also be fitted with two friction clamps. The uppermost will be
supported by two braces and fixed to piled foundations either side of the Siri
tank. The lower clamp will be fitted with one brace also fixed to a piled foundation. The pile will be swaged into the sleeve also forming a mechanical connection. In addition, a tie-back system will be placed at the lower section and
tied back to the platform legs to restrain the caisson from horizontal movements. The caisson will be cut at an elevation between the caisson tieback
clamp and the top of sponson.
The support will relieve the vertical support of the caisson on the sponson. This
will remove the load pattern in the sponson and thereby drastically reduce the
driving force for further cracks developing. The caisson will be supported horizontally to the platform via the guide bars at the top of the caisson.
The proposed construction will stiffen the structure substantially and hereby
increase fatigue life.
The new steel structures are expected to be corrosion protected by installation
of sacrificial zinc anodes. The anodes will be standard products for offshore
structures and will be welded onto the steel structures. The number and size of
anodes are determined during detailed design.”
Noreco arbejdede imidlertid samtidig med et alternativt forslag til en reparation af Siriplatformen. Norecos forslag indebar efter det oplyste fjernelse af den eksisterende grout
mellem caisson og sleeve samt påfyldning af ny grout.
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I forlængelse heraf afholdt henholdsvis DONG og Noreco møder med Energistyrelsen, og
ved brev af 24. juni 2011 sendte Energistyrelsen følgende brev til DONG og Noreco:
”Som driftsansvarlig virksomhed har DONG E & P A/S fremsendt ansøgning
om afstivning/forstærkning af Siri, jf. offshoresikkerhedslovens § 29 (lov nr.
1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, som senest ændret ved lov nr. 467
af 18. maj 2011).
Medrettighedshaveren Noreco har i brev af den 20. juni 2011, j.nr. 94221/vl,
meddelt Energistyrelsen, at man ikke anser DONG E & P A/S for bemyndiget
til at ansøge om denne løsning på de konstaterede revnedannelser, og Noreco
har bl.a. på møde den 21. juni 2011 præsenteret Energistyrelsen for en mindre
omfattende løsning.
Energistyrelsen har i brev af den 7. juni 2011 til DONG E & P A/S bl.a. meddelt, at:
”Rettighedshaveren (DONG E & P A/S, Siri (UK) Limited og Altinex Oil Denmark A/S) skal efter offshoresikkerhedslovens:
• § 5, stk. l, sørge for, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på et offshoreanlæg er identificeret, vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.
• § 5, stk. 2, sørge for, at operatøren har mulighed for at opfylde de sikkerhedsog sundhedsmæssige forpligtelser, der påhviler denne.”
I fortsættelse af Energistyrelsens brev af den 7. juni 2011 skal Energistyrelsen
meddele, at det påhviler rettighedshaveren (DONG E & P A/S og Noreco) at
sørge for, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på Siri er identificeret,
vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. § 5, stk.
l, i offshoresikkerhedsloven.
Den driftsansvarlige virksomhed har ved møde den 22. juni 2011 oplyst Energistyrelsen om, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for tiden opfylder
ALARP-princippet.
På sigt vil ALARP-princippet formentlig ikke kunne overholdes som følge af
udviklingen i revnerne.
Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Siri i sin nuværende driftstilstand ikke opfylder offshoresikkerhedslovens § 42 om, at gældende anerkendte
normer og standarder, der har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal
følges. Dette har medført, at procedurerne på Siri anlægget er blevet suppleret
med nødprocedurer, der afspejler situationen for svigt i de bærende konstruktioner. Nødprocedurerne omfatter evakuering af dele eller hele Siri anlægget,
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som følge af givne vejrforhold, revneudvikling eller svigt i overvågningssystemerne.
Energistyrelsen opfordrer på denne baggrund rettighedshaveren til, at de hurtigst muligt bliver enige om en permanent løsning vedrørende anlæggets bærende konstruktioner, således at Siri kan bringes i overensstemmelse med offshoresikkerhedslovgivningen.
Da medrettighedshaveren Noreco har gjort Energistyrelsen opmærksom på, at
Noreco ikke er enig i den løsning, som DONG E & P A/S har ansøgt om tilladelse til efter offshoresikkerhedslovens § 29, kan Energistyrelsen, efter konsultation med Kammeradvokaten, ikke behandle denne ansøgning, før der er opnået enighed om den løsning.
Energistyrelsen skal for en ordens skyld bemærke, at den mindre omfattende
løsning, som Noreco bl.a. på møde den 21. juni 2011 har præsenteret Energistyrelsen for, på det foreliggende grundlag ikke ses at kunne opfylde gældende
normer og standarder, hvilket er et krav efter offshoresikkerhedsloven.
Energistyrelsen skal afslutningsvis bemærke, at styrelsen ikke har kompetence
til at træffe afgørelse i indbyrdes tvister mellem rettighedshaveren. The Joint
Operating Agreement for the Siri license (JOA) er således en indbyrdes aftale
mellem rettighedshaver[ne]. Energistyrelsen har derimod pligt og kompetence
til at bringe tvangsmidlerne i offshoresikkerhedsloven i anvendelse, hvis ikke
der foretages det fornødne fra rettighedshaverens side, jf. offshoresikkerhedslovens § 64.
Energistyrelsen skal anmode om at få en tilbagemelding fra rettighedshaveren
om status for at bringe Siri i overensstemmelse med offshoresikkerhedslovgivningen snarest muligt og senest den 6. juli 2011.”

I forlængelse heraf blev der, som anført i Sø- og Handelsrettens dom, indgået aftalen mellem DONG og Noreco, hvorved Noreco med virkning fra den 1. juli 2011 overdrog sin
andel af ejerskabet til platformen til DONG.

Ved brev af 18. august 2011 gav Energistyrelsen tilladelse til, at DONG iværksatte de tiltag, som var omfattet af ansøgningen den 4. april 2011 på en række nærmere opregnede
vilkår.

Efter det for landsretten oplyste besluttede DONG efter gennemførelsen af forskellige videre undersøgelser i februar 2013 at suspendere det videre arbejde med guyed caisson support modellen, og som anført i den indankede dom endte den endelige reparation af plat-
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formen med at omfatte installering af de såkaldte cable stays, samtidig med, at de i januar
2010 iværksatte initiativer, herunder den installerede seabed support, også indgik som et
led i den endelige reparation.

Den 2. september 2014 meddelte Energistyrelsen blandt andet tilladelse til, at Siri-platformen kunne bemandes med op til 75 mand under normale vejrforhold. I ansøgning af 4.
november 2014 fra DONG til Energistyrelsen er i forlængelse heraf anført blandt andet:
”Som oplyst på møde den 28. oktober 2014 er kabelinstallationsarbejdet på Siri
tilendebragt. Herudover er arbejdet med at udarbejde den nødvendige dokumentation (Siri2B) for afslutning af Siri Caisson Permanent Support projektet,
herunder at den tidligere planlagte fase 2 (guyed support) ikke gennemføres,
afsluttet. Konklusionerne i dette strukturelle dokumentationsarbejde er gengivet i dokumentet Siri 2nd Breakthrough, Structural Summary Report S2B …
Dokumentationsarbejdet er udført i tæt dialog med DNV [Det Norske Veritas],
der på baggrund af den fremlagte dokumentation har udstedt vedlagte "Statement of Compliance" af 10. oktober 2014
…
Det er på den baggrund DONG E&Ps opfattelse, at Siri platformen efter det nu
gennemførte afstivningsarbejde med kabler må anses for at leve op til kravene i
offshoresikkerhedslovens § 42, at der foreligger den nødvendige dokumentation herfor og at der på den baggrund ikke er grundlag for at gennemføre den
tidligere planlagte og af Energistyrelsen godkendte fase 2 (guyed support). Siri2be – arbejdsgruppe der også skulle se på seabed som en del af løsningen.”

Anmeldelse af krav og parternes drøftelser, herunder forrentning m.v.
Som anført i Sø- og Handelsrettens dom gav Noreco den 1. september 2009 forsikringstagernes repræsentant meddelelse om, at rutineinspektionen den 31. august 2009 af Siriplatformens undervandsstruktur havde afsløret revnedannelser i den udvendige del af sponsonen.
Den 26. maj 2010 anmeldte Noreco ved fremsendelse af ”Sue and Labour Claim Presentation” til forsikringsgiverne sue and labour-kravet. I anmeldelsen anførte Noreco blandt
andet følgende:
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”This claims presentation (the “Claim”) relates to certain expenses incurred in
safeguarding the Siri platform facilities (including the producing wells) following the discovery on 31 August 2009 of cracks in the sponson of the Siri platform .
A temporary solution safeguarding the platform facilities from further imminent loss or damage was installed January/February2010.
A permanent repair solution is still under review, but is expected to be installed
2011.
Noreco under the terms of the Policy is permitted to seek reimbursement of
such of its expenses as are incurred with a view to in inter alia safeguarding its
property in the case of imminent loss or damage (Sue and Labour).
…
By reason of the damage to the sponson and imminent risk of collapse causing
extensive damage to the remainder of the platform, Noreco has incurred significant sue and labour costs as set out below.
…
This Sue and Labour claim is based on incurred costs up to 31 December 2009
of DKK 252,319,588 gross and for 100 % or DKK 126,159,794 gross and for
Norecos´50 % interest.
…
For reference, the Insured Value for the Siri Platform is scheduled at USD
614,000,000 for 100 %, Sue and Labour is limited to 25 % of insured value
which is USD 153,500,000 or DKK 921,000,000 for 100 %, using an exchange
rate of USD1 = DKK6.
…
Noreco are therefore submitting a formal request for a Payment on Account
from their Underwriters, in respect of the costs associated with the activities
undertaken up until 31st December 2009 to safeguard the insured property from
imminent loss.
The Payment on Account request is for the sum of DKK 95,000,000.”
I et skema vedlagt anmeldelsen er oplistet en række udgifter, opgjort henholdsvis pr. 31.
december 2009 og 31. marts 2010 til blandt andet løsningsmodellerne (subsea support,
caisson guide, rig support, caisson clamp og seabed support) opsyn, risikovurderinger,
tømning af tanke, inspektion, undersøgelser, analyser m.v. Udgifterne hertil var opgjort pr.
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31. december 2009 til 252.319.589 kr. og pr. 31. marts 2010 til 404.304.800 kr., hvoraf
halvdelen udgjorde Norecos andel. I et andet skema vedlagt anmeldelsen er udgifterne afholdt pr. 31. december 2009 specificeret.

Efter drøftelser af kravet på et møde den 26. maj 2010 fremsendtes på vegne forsikringsgiverne den 6. juli 2010 til Noreco et notat om forsikringsdækningen for kravet. Af notatet
fremgår blandt andet:
”We have carefully studied your sue and labour claims presentation and payment on account request dated 26th May 2010.
Noreco submit a request for a payment on account of DKK95m "in respect of
the costs associated with the activities undertaken up until 31st December 2009
to safeguard the insured property from imminent loss". It is further stated in the
conclusion to your presentation that all the activities carried out by Dong during this period were steps prudently required in order to secure "the platform,
storage tank, caisson, risers, umbilicals and ultimately wells from imminent
danger".
…
pursuant to Danish law principles, if Noreco is to make good their claim pursuant to the sue and labour provision … they must demonstrate that the costs in
respect of which they claim were:
- Adequate and reasonably incurred, and
- necessary
- in order to minimise/prevent imminent loss/danger
- to property covered by the insurance
… therefore, Noreco must prove each of the elements itemised above, in particular those which we have underlined.
… an insured cannot recover expenses incurred to minimise loss which they
were under an obligation of one kind or another to incur in any event.
When the cracks in the sponson were first discovered, an independent investigation group was formed to investigate the cause of loss. The group's unanimous conclusion was that the damage was fatigue related and that the root
cause was "inappropriate support concept of the caisson structure ". In the
light of this conclusion … the damage to the caisson support structure must itself be considered to be an uninsured loss, and we note that at this time neither
Noreco nor any other insured has presented a claim in respect of costs of repair. We note, moreover, that in their characterisation of the property to be
safeguarded, Noreco have not included the sponson.
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It is significant to note that the costs now claimed as sue and labour expenses
are in reality all costs incurred by the insured to effect a temporary repair of the
sponson pending a decision as to how best to proceed with a permanent repair,
which it may not be possible to commence before some time in 2011.
In these circumstances, before underwriters can consider your request for a
payment on account further, some explanation is needed as to the basis on
which it is said that the costs itemised in your presentation were not in any
event costs which would have to be incurred by the insured to effect the necessary temporary repair?
To be clear, underwriters do not question that the steps taken were "prudent"
but every prudent insured must take steps to preserve its property from loss,
whether insured or not, and where that loss is uninsured such steps are taken
for their own account and not for the account of underwriters.
Therefore, please identify those costs incurred which were extra to the cost of
the temporary repair which the insured were obliged to carry out in any event.
The same investigation group also concluded that, given the current condition
of the joint between the sponson and the caisson, the lower sponson had a continued fatigue life of less than a year. That finding emphasises the prudent nature of the steps which were taken but does not in underwriters' opinion constitute proof of imminent danger to any part of the structure following subsequent
fatigue failure of the sponson which was itself entirely preventable by reasonable and prudent steps to repair which the insured were required to undertake in
any event.
In these circumstances, underwriters are not satisfied that the insured have adequately met the necessary burden of proof in order to show that insured property was in imminent danger at this time, and that the costs incurred were necessary in order to secure that property from that imminent danger.
It is noted that reference is made to analysis carried out on behalf of Dong in
the autumn of 2009, apparently conducted by MSC and COWI Consult We
would be grateful if you would please produce copies of these analyses together with any other evidence upon which Noreco relies to demonstrate the alleged imminence of the loss and to identify that property insured which was
threatened.
Pending receipt of all these important items of clarification, underwriters' position in response to your presentation is reserved generally …”
Den 15. september 2010 anmeldte Noreco ved fremsendelse af ”LOPI claim presentation”
LOPI-kravet. Af anmeldelsen fremgår, at driftstabet efter en karensperiode på 60 dage i
perioden fra 30. oktober 2009 til januar 2010 var opgjort til godt 43 mio. USD. Af anmel-

- 45 -

delsen fremgår videre, at Noreco ikke kunne acceptere konklusionen i en rapport af 6.
marts 2010 fra den første af DONG nedsatte ekspertgruppe, SCIIG-gruppen, og at Noreco
ville komme med bemærkninger til rapporten.
Af en mailkorrespondance den 12. – 13. januar 2011 mellem parternes taksatorer fremgår,
at Noreco ønskede på et møde at redegøre for sue and labour-kravet.

Noreco udarbejdede den 9. februar 2011 en præsentation af Norecos synspunkter om årsagerne til revnedannelserne til brug for et møde med forsikringsgiverne om blandt andet
parternes synspunkter og det videre forløb.

Den 28. marts 2011 inviterede Carsten Tolderlund fra Noreco forsikringsgiverne til et møde i København direkte mellem parterne under henvisning til, at de tekniske og juridiske
overvejelser var afsluttet, og at der tilsyneladende kun var mindre uoverensstemmelser
mellem parterne om forsikringsdækningen for sue and labour-kravet. Den 31. marts 2011
svarede forsikringsgiverne, at det efter deres opfattelse ikke ville være korrekt at mødes
uden parternes taksatorer og advokater, da der syntes at være en fundamental uoverensstemmelse mellem parterne.

Den 23. maj 2011 fremsendte Noreco til forsikringsgiverne en revideret anmeldelse af sue
and labour-kravet. Af konklusionen fremgår, at forsikringsgiverne efter Norecos opfattelse
havde modtaget alle rapporter og informationer, de havde efterspurgt, og at Noreco anmodede forsikringsgiverne om ”to confirm coverage at the current stage in principle”.

I et notat den 8. juli 2011 redegjordes på ny for forsikringsgivernes opfattelse af forsikringsdækningen for sue and labour-kravet. Det fremgår heraf blandt andet:
“2.1 The context for the issue between the parties regarding sue and labour is
the assertion by Noreco that the expense incurred to "stabilise" the platform is
recoverable as a sue and labour expense on any basis, irrespective of other coverage considerations, because there was in the autumn of 2009 an imminent
risk of caisson collapse and therefore of damage as a consequence of that collapse to wellhead equipment, risers and j-tubes etc which would constitute an
insured damage. The burden of proof to make that case rests with Noreco as
the assured.
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2.2 It is necessary for Noreco to put their claim in this way because no case has
yet been made to show that actual physical loss or damage had already occurred in the autumn of 2009 which would be indemnified under the policy. If
the exercise to introduce support to the sponson and the insertion of wedges into the caisson annulus was no more than "a temporary solution to support the
caisson and prevent further development of the damage"1 (meaning the fatigue
cracks themselves), then this would be insufficient to meet the test defined in
para 2.1 above. Such expense might qualify as sue and labour if the fatigue
cracks themselves constitute insured damage, but that case is yet to be made.
2.3 Insurers note … that Noreco put their case upon both bases. However, insurers cannot give further consideration to the assertion that the fatigue cracks
themselves constitute insured damage until the on-going discussions concerning cause are complete and a method of repair has been agreed upon and approved by the DEA. A claim for sue and labour on this basis … will be considered by insurers only as part of the principal claim for the total cost of repair,
as and when such claim is presented. For the time being, insurers' position remains as stated on the record that fatigue damage is excluded by the policy.”
Den 7. september 2011 anmeldte Noreco ved fremsendelse af ”Section I, Physical Damage
claim presentation” Section I-kravet. I anmeldelsen redegjorde Noreco for arbejderne vedrørende den permanente løsningsmodel, som endnu ikke var tilendebragt, og oplyste, at
Norecos andel af udgifterne forbundet hermed pr. 1. september 2011 udgjorde godt 49 mio.
USD eller godt 142 mio. kr. På den baggrund anmodede Noreco om á conto udbetaling
med 125 mio. kr. (23,8 mio USD). Det fremgår af anmeldelsen, at Noreco på daværende
tidspunkt vurderede, at Norecos andel af de samlede udgifter forbundet med at udvikle,
fremstille og installere den permanente løsningsmodel ville udgøre i alt 200 mio. USD.

Den 8. december 2011 meddelte forsikringsgivernes taksator i anledning af anmeldelsen
den 7. september 2011 blandt andet:
”Our experts have done a lot of work to review the current basis of Noreco's
claim, and it is only right that I should make clear that their overall conclusion
is that the current condition of the sponson is not the result of an insured fortuity but constitutes fatigue resulting from the nature and design of the caisson
support structure and so is excluded by the terms of the policy.
…
We could say a lot more and if Noreco continue to present the claim on this basis there will be a lot more that Noreco will need to produce to support their
analysis, but since Noreco themselves have asked LIC to review the position
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and the basis of claim may change in the light of LIC's report, there is no purpose doing more at this stage.
…, but we and our experts stand ready to respond to any new analysis Noreco
produce for us to consider and we wait to hear from you on that as when you
can provide the new LIC report.”

I forbindelse med et møde mellem parterne den 31. maj 2012 fremsatte Noreco et revideret
erstatningskrav, hvorefter sue and labour-kravet var opgjort til USD 48.250.000 og section
I-kravet var opgjort til USD 307.000.000, i alt USD 355.250.000, hvorfra blev trukket
selvrisiko på USD 1 mio. LOPI-kravet blev revideret opgjort til USD 64.464.000, og det
samlede reviderede erstatningskrav udgjorde herefter USD 418.710.000.

I en e-mail den 22. juni 2012 til Carsten Tolderlund fremsendte forsikringsgivernes taksator rapporten af 21. juni 2012 udarbejdet af professor Nigel Barltrop. Af e-mailen fremgår
blandt andet:
”Further to our meeting on 31 May 2012 in your offices, I enclose a copy of
the report dated 21 June 2012 by Professor Barltrop into the nature and cause
of the Siri Platform damage.
Professor Barltrop identifies the root cause of the damage as:
"the inadequate fatigue design assessment of the sponson structure generally
and especially the inadequate assessment of the grouted joint and its interaction
with the sponson and the caisson"
He concludes that the process of gradual deterioration and fatigue started from
the time first oil was taken after the Siri Platform was put into operation.
…
Professor Barltrop also calculates that the effect of the 2003 tie-in was only to
accelerate the development of the cracks in the sponson by four years. This factor, together with a number of others, was a secondary, aggravating factor and
does not constitute a cause of the damage in its own right. The cracking would
have occurred even if the tie-in modifications had not been effected.
I have been told that, since our meeting in May, there has been some additional
discussion between the Brokers and the Leader. With reference to those discussions, I am instructed by Insurers to say the following:

- 48 -

1. There will continue to be issues as to the terms and effect of the Transfer
Agreement and Insurers' position in that respect is reserved. The explanation of
Noreco's lawyer, Jes Anker Mikkelsen, is noted and has been considered by Insurers' advisers. They have recommended nonetheless that any settlement with
Noreco/Altinex/Siri UK must incorporate signed releases not only from all
those three entities but also from DONG in order for Insurers to be completely
sure as a matter of precaution that there can be no further claim of any kind in
respect of the Noreco 50% interest. This recommendation will not be affected
by further discussion with Mr Mikkelsen and therefore no useful purpose
would be served by direct discussion between Danish lawyers at this particular
moment in time.
2. The content of Professor Barltrop's report and its conclusions demonstrate that
this damage does not constitute a loss covered by the policy. The loss consists
of no more than expenses incurred to repair, modify, replace or renew faulty
designed parts and/or consists of betterment and alteration in design. As such
they are excluded from the extension for damage by faulty design in clause 11
of the Property Insurance Section. Insurers consider, additionally, that the
damage itself is excluded by the terms of the exclusions in Clause 3C for,
amongst other things, "gradual deterioration" and "metal fatigue".
I understand that the Leader suggested that Noreco should take their time to
consider the enclosed report and should then confirm whether or not they wish
to proceed with the proposed "commercial meeting". If they still wish to convene such a meeting, arrangements will be made for all Claims Agreement Parties to attend. A response on that question should be addressed by the Brokers
directly to the Leader.”

For at undgå forældelse af kravene indgik parterne den 24. august 2012 en suspensionsaftale. Af aftalen fremgår blandt andet:
”2. SUSPENSION
2.1 In order to facilitate the investigation, presentation and resolution of the
Claim, it is agreed that time shall not run for the purpose of any applicable
statutory and/or common law limitations of time and/or passivity and/or notice
requirements under the relevant law governing the Claim or otherwise or any
other defence based on the passage of time (collectively, "Time Defences"),
from 16 August 2012 until the termination of this Agreement following notice
pursuant to clause 2.3. below.
…
2.5 The parties agree that, notwithstanding the provisions contained in this
Agreement, the suspension agreed in clause 2.1 is without prejudice to the legal
position of the Parties under the Policies and /or applicable law and that nothing herein shall be construed to extinguish … any existing or future liability or
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obligation of any of the Parties under the provisions of the Policies and/or applicable law.”

I et brev af 16. december 2012 til forsikringsgiverne oplyste Noreco, at rapporten fra den
ekspertgruppe, der havde afløst SCIG-gruppen, Group for Investigation of Siri Structures
(GISS) forventedes at foreligge i 2. kvartal 2013. Noreco foreslog, at forsikringsgiverne
inden udgangen af januar 2013 fremkom med begrundet afslag om forsikringsdækning.
Noreco foreslog videre, at selskabet, når rapporten fra GISS forelå, på et møde med alle
forsikringsgivere kunne få lejlighed til at gennemgå selskabets erstatningskrav med henblik
på en løsning af spørgsmålet om forsikringsdækning. Noreco oplyste videre, at selskabet
forventede straks efter mødet at opsige suspensionsaftalen og at ville foretage rettergangsskridt, hvis ikke dækningsspørgsmålet var løst inden for opsigelsesfristen på 84 dage. I
brevet opstillede Noreco forslag til en tidsplan for det videre forhandlingsforløb.

Forsikringsgivernes taksator svarede den 1. februar 2013 blandt andet, at den af Noreco
foreslåede tidsplan ikke var praktisk gennemførlig, da forsikringsgiverne nok ville have
brug for en del tid på at gennemgå rapporten, men at det kunne forventes, at forsikringsgiverne afsluttede deres arbejde inden for fristen på 84 dage efter det tidspunkt, hvor Noreco
måtte opsige suspensionsaftalen.

I en e-mail den 28. februar 2013 meddelte Carsten Tolderlund, at tidsplanen var stram,
men at Noreco ønskede sagen fremmet. Af e-mailen fremgår blandt andet:
”We will consider revising the time schedule if we believe there is true progress in the case, but note that the initiation of legal proceedings do not necessarily mark an end to our discussions but merely that Noreco (and its stakeholders) are cognizant of the need to progress the formal pursuit of the claim
entailing also that interest on the claim will start to accrue again at approx.
USD 100,000 a day.”
I en mail den 4. marts 2013 til forsikringsgiverne meddelte Carsten Tolderlund blandt andet, at et sagsanlæg ikke ville udelukke yderligere drøftelse mellem parterne, men have til
formål, at renter igen ville begynde at løbe på.
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I en mail af 9. maj 2013 meddelte forsikringsgivernes taksator, at renter slet ikke var begyndt at løbe endnu, da Noreco ikke havde dokumenteret sit krav.

Den 21. oktober 2013 forelå en rapport, som Noreco havde indhentet fra LIC Engineering
A/S, og der aftaltes et møde mellem parterne den 6. november 2013 til drøftelse af rapporten.
I ”Claim submission” af 25. oktober 2013 fastholdt Noreco erstatningskravet som fremsat
den 31. maj 2012. Af konklusionen fremgår blandet andet:
“Based on their analysis of the available factual and technical evidence, Noreco
have concluded that the damage to the caisson and sponson discovered on 31
August 2009 was caused by a peril insured under the Marine Offshore Package
Policy. Noreco have incurred costs or suffered losses which are estimated to
amount to USD418,710,000 which are recoverable under Sections I and V of
the Policy.
Noreco are available to provide any clarification that may be required following the Underwriters' and their advisors' review of this document and the various reports referenced herein.
The above conclusion reflects Noreco's assessment of the causation mechanism
based on the technical evidence available. It is provided for Underwriters' benefit to facilitate the settlement of this claim without resort to litigation and
without Noreco thereby assuming any obligation to prove any matter not strictly required by the policy.”
Den 20. november 2013 opsagde Noreco suspensionsaftalen med virkning fra den 12. februar 2014, hvorefter nærværende sag blev anlagt den 14. februar 2014.

Af parternes procesaftale indgået i juni 2015 under sagens behandling i Sø- og Handelsretten fremgår, at aftalen er bindende for parterne for så vidt angår de talmæssige opgørelser
af Norecos krav, men ikke for spørgsmålet, om der er dækning for de enkelte udgifter efter
forsikringspolicen. Aftalen er gengivet i Sø- og Handelsrettens dom.

Skønsrapporterne
Som anført i den indankede dom har der under sagens behandling for Sø- og Handelsretten
været gennemført syn og skøn, og skønsmændene har afgivet to erklæringer, henholdsvis
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en skønserklæring af 25. januar 2016 (besvarelse af spørgsmål 1 – 14 a og b) og en supplerende erklæring af 4. april 2016 (besvarelse af spørgsmål 15 – 18 samt ændret besvarelse af
spørgsmål 11). Som videre anført i den indankede dom har skønsmændene ikke foretaget
selvstændige tekniske undersøgelser eller besigtigelser, men har gennemgået de allerede
udarbejdede tekniske undersøgelser og erklæringer samt andre bilag i sagen.

I skønsmændenes svar på spørgsmål 1 anføres blandt andet følgende:
”Skader på sponsonen, der blev konstateret i august 2009
Skaderne på sponsonen blev konstateret under den årlige rutinemæssige visuelle besigtigelse af platformen, …. Et afsnit fra [mødereferat af 2. september
2009] giver en klar beskrivelse af de observerede skader:
Observationer fra ROV-inspektion:
Store, hovedsageligt vandrette revner på alle tre sideplader af caissonens understøtning. Revnerne spreder sig ud fra tværskottet, der understøtter caissonen, til begge sider. Den øverste revne øst er lige over det interne dæk (højde
6875), de øverste revner nord og syd er lige over J-tuben. De nederste revner
er lige over det nederste dæk og ser ud til at forsætte ind i bundpladen - Revnerne åbner og lukker sig langsomt i løbet af en ca. 5 sekunders periode. Det
ser ud, som om de lukker sig fuldstændigt, åbningen er på ca. 5 mm. Når man
kigger ind i tragten oven på caissonens krave, ser det ud, som om caissonen
bevæger sig frit i kraven, inspektionen blev foretaget under milde bølgeforhold.
Tolkningen af observationen var korrekt – der var tale om alvorlige skader på
en essentiel del af platformen, produktionen blev lukket ned, olien i tanken
blev sejlet væk, og ikke-kritisk personale blev fjernet fra platformen.
Observationen af caissonens bevægelse i den udstøbte krave viste tydeligt, at
der var luft rundt om caissonen, hvor der skulle have været tæt kontakt. Caissonen bevægede sig med en 5 sekunders periode, og de observerede revner
lukkede og åbnede sig med samme interval. Inspektionen blev foretaget under
milde bølgeforhold, og det observerede kan forklares ved, at toppen af caissonen bevægede sig med platformens dæk. Hvis caissonen bevægede sig med +/5 mm ved toppen af den udstøbte samling, følger det med en simpel opskalering, at toppen bevægede sig med ca. +/- 30 mm, hvilket er temmelig sandsynligt i betragtning af platformens fleksibilitet. Revner, som åbner og lukker sig
med en åbning på 5 mm i 14 mm tykke plader, er ikke stabile og vil blive større, så der var et øjeblikkeligt behov for at forhindre skaderne i at udvikle sig.
Som forventet var pladerne inde i sponsonen også revnet. Det blev igangsat en
konstant monitorering af udvendige revner (revner i udvendige plader) og indvendige revner (revner i tværskot og afstivningsbjælker). Man konstaterede relativt hurtigt, at hovedårsagen til revnerne var det manglende groutmateriale i
den udstøbte samling. Sponsonens nederste del var primært designet til at bære
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dødvægt, og ved hjælp af den udstøbte samling burde der være sket en overførsel af moment og forskydningskraft til sponsonens øverste del. De oprindelige
konstruktionsberegninger viste, at kun ca. 12% af bøjningsmomentet i caissonen i toppen af den udstøbte samling ville blive overført til sponsonens nederste del. Svigtet/sammenbruddet i den udstøbte samling indebar, at der skete en
overførsel af det fulde moment til sponsonens nederste del, indtil caissonens
bevægelse blev blokeret af den udstøbte samlings øvre kant. Dette vil ske, når
bevægelserne i caissonens top overstiger ca. +/- 60 mm. Resultatet var en alvorlig overbelastning af pladerne i sponsonens nederste del, og som følge af
bølgebelastningens og platformsbevægelsernes cykliske natur revnede pladerne
på grund af udmattelse.
Afhjælpningsarbejde blev iværksat for at aflaste sponsonens nederste del ved at
overføre noget af vægten til en ny undersøisk understøtning og lægge stålmellemlæg ind mellem sponsonens krave og caissonen (efter det resterende groutmateriale var blevet fjernet). Afhjælpningsarbejdet retablerede en del af den
oprindelige lastvej, men det genskabte ikke samlingens oprindelige styrke.
Tekniske forhold, der er rejst under sagen:
Det væsentligste tekniske problem, som projektteamet stod over for, var at forstå årsagen til de skader i sponsonen, som tilsyneladende skyldtes udmattelse.
Da hændelsen fandt sted i 2009, nedsatte DONG straks en arbejdsgruppe, og
man igangsatte en række undersøgelser med henblik på at:
•
•
•
•

holde myndighederne informeret om situationen
forsøge at forklare, hvorfor og hvordan skaderne var sket
(hvad var den egentlige årsag)
forebygge yderligere skader på platformen
finde ud af, hvornår og hvordan driften kunne genoptages.

Skaderne var slutresultatet af en proces bestående af flere trin, hvor nogle af
trinene havde fundet sted uden at blive opdaget. Der er stor diskussion blandt
eksperterne om de nøjagtige detaljer i denne proces, og de væsentligste tekniske problemstillinger i sagen er som følger (i tilfældig rækkefølge):
…
I begyndelsen var der kun meget få korrekte oplysninger, og afgivne rapporter
måtte i deres konklusioner lægge spekulative forudsætninger til grund, som
passede med de åbenlyse fakta, snarere end grundige analyser og uomgængelige fakta. Et eksempel på en sådan rapport er [Rambølls rapport af 8. september
2009], som er afgivet kort tid efter, at revnerne blev opdaget. Rapporten indeholder estimater om sandsynligheden for caissonens svigt/sammenbrud, som
langt henad vejen er baseret på faglige skøn snarere end solide analyser.
[SCIG-rapporten fra marts 2010] var også en relativ tidlig rapport, som indeholdt en vurdering af årsag og virkning i forhold til skaderne på Siris caissonunderstøtning. Rapportens konklusioner blev foretaget, før alle relevante dokumenter og fakta i sagen var tilgængelige, og de er efterfølgende blevet opda-
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teret. Disse beregninger er langt henad vejen blevet erstattet med arbejdet i
[GISS rapporten] (2013).
I perioden 2010-2014 blev der udsendt et antal tekniske rapporter, der ved
hjælp af avanceret og detaljeret modellering og færre forudsætninger, alle undersøgte, hvorfor og hvordan skaderne var sket. Hver af disse rapporter vurderer det arbejde, der er foretaget i de tidligere dokumenter, og har flere baggrundsoplysninger og oprindelige designdata med. De fleste af/alle disse tekniske problemstillinger er beskrevet og diskuteret i bilagene, og der er/er ikke
opnået en fælles forståelse om disse.
Skønsmændene har studeret de tekniske problemstillinger, således som de er
præsenteret under sagen, og har anvendt disse oplysninger sammen med deres
egen viden og erfaring med henblik på først at identificere sagens kerne og
herefter besvare de konkrete spørgsmål i skønstemaet. Nogle af de mere komplekse af ovennævnte problemstillinger uddybes i afsnittene nedenfor.
Udmattelse
Bilagene indeholder beregninger over konstruktionsmæssig udmattelse, som
ser ud til at vise, at når først et mellemrum selv på bare 2-3 mm er opstået
øverst i den udstøbte samling, overføres en større del af belastningen fra bølger
og udbøjninger i caissonen til sponsonens bund, og herefter sker der hurtigt en
forværring af de skader, der var opstået som følge af udmattelse. Når mellemrummet øverst i groutmaterialet er på 10 mm, som efterfølgende konstateret
ved en undervandsinspektion, er den resterende udmattelseslevetid for samlingen mellem caissonens nederste del og sponsonen meget kort. Som også præsenteret i bilagene er der lagt et stort arbejde i at nå frem til den samlede tidsudvikling for skadernes!
Skader på groutmaterialet ("grout damage")
Fra den oprindelige designfase blev det besluttet at understøtte caissonen med
en kombination af en nedre svejst samling og en øvre udstøbt samling, der som
understøtning er svejset fast til pladekonstruktionen i sponsonens øverste afsnit. Det øverste afsnit blev brugt som oplagringstank til olie fra produktionsudstyret på dækket. Det havde den konsekvens, at der opstod en temperaturforskel mellem den ydre krave på den ringformede udstøbte samling og den del af
caissonen, som dannede den indvendige grænseflade til den ringformede udstøbte samling. Hvor alvorligt dette var i forhold til svækkelsen af den udstøbte
samling har været et af hovedspørgsmålene i bilagene.
l 2009 observerede man næsten med det samme, at der manglede en væsentlig
del af groutmaterialet i den udstøbte samling. Der var ingen umiddelbar forklaring på dette. Der blev dog formuleret flere sandsynlige hypoteser under det
omfattende arbejde, som flere eksperter har udført, som også fremgår af bilagene.
Selv om der er dele af det udførte arbejde, hvor eksperterne er enige med hinanden, er der helt klart også forudsætninger og beregninger, som de ikke er
enige om.
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…
Ændringer i Siris design
l 2003 blev satellitfelterne Nini og Cecilie tilkoblet Siri. I den forbindelse blev
der foretaget omfattede konstruktionsmæssige ændringer af platformen og en
revurdering af designet på de vigtigste elementer i platformen. Herudover ændrede man produktionsprofilen, og temperaturen på den olie, der blev pumpet
ind i tanken, steg. En af forklaringerne på de skader, der blev konstateret i
2009, er ifølge sagens dokumenter, at disse ændringer øgede platformens belastning og reaktion i en sådan grad, at det forårsagede de skader, der blev opdaget i 2009. De fleste eksperter i bilagene, måske endda alle, er enige om, at
disse ændringer har påvirket konstruktionen, men nogle af dem er ikke enige i,
at disse ændringer var tilstrækkelige til at forårsage de påståede ændringer i
udmattelseslevetiden og de åbenlyse skader, som dette har forårsaget.
…
Reparationsstrategi
Nærværende sag drejer sig primært om, hvorfor og hvordan skaderne er sket.
De afbødende foranstaltninger, som operatørerne iværksatte, da skaderne blev
opdaget, er også relevante. Et vigtigt spørgsmål, som opstod, da revnerne blev
opdaget, var, hvordan man kunne forhindre skaderne i at udvikle sig yderligere.
Dette blev løst ved at etablere en alternativ lastvej i stedet for den oprindelige
(som var beregnet til at gå gennem den udstøbte samling og sponsonen). Den
undersøiske understøtning kunne nu modstå dødvægten fra caissonen og de tilhørende rør. Mellemlæg af stål blev skudt ind i samlingen for at tilvejebringe
den lastvej, der var blevet ødelagt som følge af den manglende kontakt mellem
groutmateriale og caisson.
Der er foretaget en vurdering af reparationsstrategien og de faktisk udførte arbejder for at besvare spørgsmålene i skønstemaet, men når det specielt gælder
den endelige udformning af reparationsstrategien er der en udpræget mangel på
information og dokumentation af de foretagne valg.”
I besvarelsen af spørgsmål 2 har skønsmændene endvidere udtalt blandt andet følgende om
årsagen til revnedannelsen:
”Vides det med sikkerhed, at revnerne i sponsonen er opstået på grund af metaltræthed ("metal fatigue")?
Vurdering af spørgsmålet:
Er de revner, der blev fundet i den undersøiske sponson på den olieproducerende Siri-platform efter gennemgangen i 2009, forårsaget af metaltræthed, eller kunne de være forårsaget af andet?
Kortfattet svar:
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Ud fra alle de oplysninger, der er indeholdt i bilagene i Siri-sagen, er der ingen
anden forklaring, som passer med det observerede. Revnerne, der blev opdaget,
skyldtes metaltræthed.
Kort tid efter de blev opdaget første gang, var der spekulationer om, at revnerne kunne skyldes andre årsager, jf. [DONG’s Weekly Report af 10. september
2009], men på baggrund af de data, der efterfølgende er indsamlet i alle bilagene, synes det at fremgå, at:
1.

2.

3.

Eftersom den udstøbte samling ikke længere kunne understøtte caissonen (jf. bilag [DONG’s Weekly Report af 23. september 2009], side 5),
var der store cykliske spændinger i dele af sponsonens nederste del, og
disse spændinger vil have medført revnedannelse som følge af materialetræthed, jf. bilag [mødereferat af 2. september 2009], 4. bullet, og
[LIC-rapporten], side 28.
Inspektører med erfaring inden for identificering af undersøisk materialetræthed bemærkede, at de observerede skader var forenelige med revnedannelse forårsaget af metaltræthed, jf. [mødereferat af 2. september
2009],3. bullet.
Efterfølgende materialetests, jf. bilag [Professor Baltrops rapport af 21.
juni 2012], side 23-24, og [SCIG rapporten], har vist, at det stål, der er
anvendt i fremstillingen af sponsonen, er af god kvalitet og med en tilstrækkelig sejhed, som ville have forhindret andre former for revnedannelse.”

Skønsmændene har tillige anført blandt andet følgende i deres besvarelse af spørgsmål 4:
”I hvilken udstrækning viser undersøgelser af belastningstransmissionen, at
(a) caissonens stabilitet er afhængig af groutmaterialet; og
(b) groutmaterialet er afhængigt af støtte fra sponsonen?
…
Kortfattet svar:
De primære driftsmæssige belastninger af caisson-konstruktionen, som er en del af
produktionsplatformen Siri, er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
…

Vægten af brøndhovedkonstruktionen med eventuelt tilhørende udstyr,
som ikke er båret af brøndproduktions-caissoner
Caisson-konstruktionens egenvægt
Vægten og indholdet af eventuelt udstyr, stigeledninger og rør, der hører til caissonen
Belastning fra omgivelserne i form af vind, bølger og strøm direkte på
caissonen
Belastning, som finder sted gennem caisson-dæk-samlingen
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Hvis man kort ignorerer virkningen af samlingen mellem caisson og dæk, vil
belastningen på caissonen fra det omgivende miljø fremkalde en vandret nettokraft tæt på den frie vandoverflade, som vil vugge caissonen om dens bund.
Generelt set gælder, at jo højere bølger, jo større cyklisk vandrette belastning
på det øverste af caissonen. Den udstøbte samling og understøtningskraven giver en belastningstransmission ind i caissonens øverste del for at forhindre, at
denne belastning overføres som større spændinger i sponsonens bund. Belastningerne i caissonens øverste del overføres til groutmaterialet i form af tryk-og
trækspændinger i den udstøbte annulus mellem caisson og krave, sammen med
et moment, som vil bøje caissonen rundt om det område i den øverste del, hvor
der er kontakt med groutmaterialet.
Uden den udstøbte samling ville bølgelasten på caissonen under moderate til
hårde bølgeforhold fremkalde store spændinger i sponsonens underste del. I en
række bilag i [SCIG rapporten] og [GISS rapporten], påvises det eksempelvis,
at når der ikke er nogen anden understøtning af caissonen, forårsager de belastninger, der gør sig gældende gennem sammensvejsningerne i sponsonens underste del, skader som vil ødelægge denne belastningsvej på relativ kort tid. Så
hvis man ser bort fra virkningen af caisson/dæk-forbindelsen, ville caissonens
lodrette stabilitet være truet uden den udstøbte samling.
…
[GISS rapporten], side 108, illustrerer, at udmattelsesskaderne øges med faktor
100, hvis et 0,2 mm bredt mellemrum mellem caisson og groutmateriale øges
til 5 mm. Dette viser, at skaderne på denne belastningsvej vil true caisson-understøtningens stabilitet efter en relativ kort periode sammenlignet med den
krævede udmattelseslevetid, også selv om der tages højde for reaktionen fra
samlingen mellem caisson og dæk. Så igen kan det konkluderes, at støtten fra
den udstøbte samling er nødvendig for at bevare caissonens stabilitet.
(b) Der er konstateret i hvert fald fire mekanismer, som understøtter groutmaterialet inden for annulusringen mellem krave og caisson (jf. [LIC2 rapporten],
side 92):
l)
Adhæsion mellem stål og groutmaterialet,
2)
Uregelmæssigheder i det cirkulære mellemrums (designede) dybde, jf.
…, side 22, figur 3-2,
3)
Uregelmæssigheder forårsaget af fremstillingstolerancer i de to lodrette
cylindriske vægge, jf. …, side 23, fig. 3-3, og
4)
Eventuelle fabrikationssvejsesømme, som stikker ind i det cirkulære
mellemrum.
Groutmaterialet vil dog kun være fuldstændigt stabilt i den cirkulære spalte, så
længe det er sammenhængende og ikke bliver malet til en form for pulver eller
pasta, som kan skylles rundt eller væk.
Ifølge undersøgelse af materiale indsamlet fra den udstøbte samling ([LICrapporten], underbilag 3) sad groutmaterialet stadig fast på den ydre rørkrave,
og test foretaget på groutmaterialet viser, at det "generelt var i god stand og
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med intakt forstærkning af korrosionsbestandige stålfibre. Ingen synlige revner
i groutmaterialet."
I en ideel situation burde der også have dannet sig en adhæsiv binding mellem
caissonens stål og groutmaterialet, men af en eller anden årsag ser dette ikke ud
til at være sket, eller i hvert fald er bindingen blevet brudt på et tidspunkt i løbet af konstruktionens levetid. En eller anden mekanisme har bortslidt groutmaterialet på den side der vender mod caissonen.
Knust eller revnet groutmateriale kan fortsat godt bruges som belastningstvej
under forudsætning af fortsat indeslutning (jf. [Professor Baltrops rapport af
21. juni 2012], side 54-55, og [LIC rapporten], side 19, afsnit 3.2). Men efterhånden som det knuste groutmateriale slipper ud, vil belastningsvejen virke
dårligere og til sidst helt ophøre med at virke.”
I Deres besvarelse af spørgsmål 5 har skønsmændene anført blandt andet følgende:
”Spørgsmål
…
Hvorfor blev groutforbindelsen inkorporeret i konstruktionen?
Vurdering af spørgsmålet:
Spørgsmålet handler om det anvendte konstruktionsprincip i caissonunderstøtningen (sponsonen). Det valgte konstruktionsprincip er en del af konceptet for
Siri-platformen og følger endvidere af funktionskravene. Disse oplysninger bør
fremgå af det oprindelige konceptdesign og foreløbige konstruktionsdokumenter samt i den endelige konstruktionsdokumentation.
Kortfattet svar:
Bilag [designresume] og [ULS-analyse] indeholder en forklaring af noget af
baggrunden for at bruge udstøbte samlinger. De fire rør med stor diameter (de
tre platformsben og caissonen) er alle forbundet til tanken gennem udstøbte
rørkraver, som er strukturelt integreret i tanken.
Bilag [designresume] anfører som følger: "Udstøbning er et vigtigt led i at skabe en forbindelse mellem rør og tank, som er uden mellemrum ag uden spændingskoncentrationer, som ville påvirke udmattelseslevetiden."
Bilag [ULS-analyse] præciserer endvidere fordelene ved at bruge udstøbte
samlinger: "Oven over taget, inde i installationstragten, udvider denne mørtelannulus sig til 260 mm i en højde af 1100 mm over tankens tag, og de vandrette belastninger overføres således gradvist fra caissonen til kraven, hvilket forhindrer høje spændingskoncentrationer ved skæringspunktet for rørkraven/taget
og skottet i midterlinjen. En lille del af de vandrette belastninger optages i
dækkene i hhv. 10,625, 6,875 og 4,375/4,689 meters højde. Momenter i caissonen optages primært som differentialforskydning mellem dækkene. Hovedmo-
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mentreaktionen sker som følge af differentialforskydning mellem dækkene i
hhv. 6,875 og 17,5 meters (tag) højde".
Professor Nigel Barltrop anfører i [rapport af 24. januar 2011], at en udstøbt
samling efter konstruktørernes opfattelse er bedre til at modstå udmattelse end
en svejset samling.
Årsagen til at vælge groutforbindelsen ser ikke ud til at have været genstand
for særlig interesse i sagen, og i bilagene fra de sagkyndige har vi ikke fundet
andre uafhængige henvisninger til, hvorfor valget faldt på lige netop dette konstruktionsprincip.
Men i betragtning af, at udviklingen af Siri-feltet er et resultat af adskillige studier (forundersøgelser, koncept og detaljeret design) er det vores opfattelse, at
andre hensyn muligvis har spillet en rolle i forbindelse med valget af koncept.
Disse hensyn kunne fx være relateret til:
• funktionalitetskrav
• risikoreducerende foranstaltninger
• fabrikationsforhold
• omkostninger og tidsplaner.”
Vi har ikke fundet konkrete henvisninger til nogen af de ovenstående hensyn i den
oprindelige konstruktionsdokumentation, som vi har fået udleveret.”
I besvarelsen af spørgsmål 6 anfører skønsmændene blandt andet følgende:
”I relation til designet af caissonens understøtning:
I. Hvordan beregnes udmattelseslevetiden ("fatigue life"), når en sådan konstruktion designes?
II. Hvilke udmattelsessikkerhedsfaktorer regnedes det for korrekt at tage højde
for i sådan en konstruktion?
III. Hvordan påvirker disse udmattelsessikkerhedsfaktorer sandsynligheden for
havari ("failure") under konstruktionens forventede levetid?
IV. Hvilken kollapssandsynlighed ville være acceptabel?
…
Kortfattet svar:
(i)
Hvordan beregnes udmattelseslevetiden ("fatigue life"), når en sådan
konstruktion designes?
…
1. Eventuelle ændringer i udformningen, som kan påvirke de naturlige
frekvenser for hele konstruktionen eller en væsentlig del af denne
…
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Som platformen oprindeligt var konstrueret og installeret, var der et lille mellemrum mellem caissonens top og platformdækket. Dette viste sig at være utilfredsstillende, og der blev installeret forskellige arrangementer med føringsbjælker mellem caisson og dæk. Arrangementet blev repareret/ forbedret i
1999, 2000 og 2002, før man fandt frem til en tilfredsstillende løsning.
Den oprindelige designer har helt klart været uvidende om denne efterfølgende
udvikling, og han ville have overvejet, hvordan han skulle modellere det oprindelige mellemrum i forbindelse med udmattelsesvurdering. Hvis han har vurderet, at mellemrummet kunne tilnærmes på tilfredsstillende vis ved at ignorere
det eller ved at modellere det som en ikke-lineær fjeder/dæmper, har han måttet
fastlægge nogle hensigtsmæssige værdier for dette fjeder/dæmperarrangement.
Det er ikke nødvendigvis let. Når først værdierne er bestemt, ville den efterfølgende udmattelsesanalyse følge den ovenfor beskrevne fremgangsmåde.
…

6. Yderligere konstruktionsændringer
…
(iv) Hvilken kollapssandsynlighed ville være acceptabel?
[DONG’s Concept Describtion], side 48, anfører, at sikkerhedsniveauet i Nordsø-reglerne angiver en årlig acceptabel havarisandsynlighed i intervallet 10-5 10-7 i brudgrænsetilstanden, hvor integriteten for primære bærende konstruktionsdetaljer ligger på en årlig havarisandsynlighed på 10-6 eller lavere. Dette er
noget lavere end den værdi på 3* 10-5, der drøftes i den britiske HSE-rapport
RR087, som også anerkender, at der eventuelt kan gælde nogle lidt højere havarisandsynligheder for konstruktionens enkeltelementer. Det virker dog stadig
rimeligt at sige, at den absolut højeste årlige kollapssandsynlighed – hvis der er
risiko for tab af menneskeliv – ville ligge inden for intervallet 10-5 - 10-6 eller
lavere.
Dette virker også til at være et acceptabelt værdiinterval for bygningskollaps i
Europa, selv om der ser ud til at være en højere risiko i jordskælvsområder. Jf.
"Advances on risk-targeted hazard estimation within the European context"
Silva, Vitor 2015, 12th International Conference on Applications of Statistics
and Probability in Civil Engineering.
Hvis man havde konstateret, at kollaps af caissonens understøtning sandsynligvis ikke ville medføre tab af menneskeliv eller en større forurening, kunne man
godt som anført ovenfor tolke DNV-dokumentet, som om det gav mulighed for
en kollapssandsynlighed i omegnen af 10-3 måske, og mange ingeniører ville
godt kunne overtales til at acceptere denne højere værdi, så længe de vidste, at
værdien i virkeligheden var lavere på grund af andre konservative designforudsætninger, som de havde indarbejdet i deres designforudsætninger (de fleste
ingeniører foretrækker at sove roligt om natten i stedet og ikke bare forlade sig
på, at deres design opfylder et enkelt minimumskrav til sikkerhed).
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Hvis der ud over en risiko for et betydeligt tab af menneskeliv også var en væsentlig risiko for en større forurening, ville selv det ovenstående lave interval af
værdier anses for at være for højt.”
Skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 7 lyder som følger:
“a)
b)

c)
d)

Hvad var den beregnede udmattelseslevetid ("fatigue life") for caissonens understøtning?
Blev den beregnede udmattelseslevetid ("fatigue life") for caissonens
understøtning opnået? I benægtende fald bedes skønsmændene oplyse,
hvorfor den beregnede udmattelseslevetid ("fatigue life") ikke blev opnået?
Opfyldte caissonens understøtning kravene i Basis of Design (BoD),
MSC Design Premise Document?
Var der bemærkninger til konstruktionens forudsætninger fra Energistyrelsen og/eller certificeringsselskabet, Lloyds Register of Shipping, i
forbindelse med deres gennemgang af konstruktionen før etablering?

Vurdering af spørgsmålet:
Spørgsmålet er opdelt i fire sammenhængende underspørgsmål. Det antages, at
alle underspørgsmålene vedrører udmattelse eller forholdene i forbindelse med
caisson understøtningen.
…
Kortfattet svar:
a)
Sponsonens udmattelseslevetid ifølge konstruktøren var som udgangspunkt på mere end 60 år. Ved en af svejsesamlingerne med caissonens
krave konstaterede man en normeret levetid på 44,6 år. En gennemgang
af bilag [udmattelsesanalyse fra juni 1999] viser, at den krævede udmattelseslevetid her var 40 år (stedet var under splashzonen, besigtigelse mulig, men reparation næppe mulig). Bilag [SCIG rapporten], side
18, anfører, at dette var begrundet af designeren med, at den ikke var
bærende.
b)
Konstruktionen opnåede ikke den levetid, der var forudsat i designet.
Efter ni år opdagede man alvorlige revner i sponsonens bærende plader,
som skyldtes udmattelse. Hovedårsagen til udmattelsesskaderne var det
10 mm dybe mellemrum, som var opstået mellem groutmateriale og caisson i den udstøbte samling i sponsonen. Herved blev den nederste del
af sponsonen, som primært var designet til at modstå lodrette belastninger, udsat for cykliske bøjemomenter fra bølger, som den ikke var i
stand til modstå.
c)
Sponsonens udmattelseslevetid ifølge BoD burde være mere end 60 år
(20 års driftslevetid og en sikkerhedsfaktor på 3 for områder uden besigtigelses- og reparationsadgang ved normal drift). Ordlyden i BoD er
gengivet nedenfor.
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Dette blev som udgangspunkt opnået.
Efterfølgende har avancerede beregninger ([GISS rapporten], 2013)
vist, at sponsonens udmattelseslevetid var mindre end beregnet af designeren. Årsagen til denne forskel i beregnet udmattelseslevetid er ikke blevet nærmere fastlagt.
…
Spørgsmål b)
Den beregnede udmattelseslevetid blev ikke opnået. Sponsonens konstruktion
udviklede alvorlige revner i de ydre plader og indre tværskotter efter kun ca. 10
år. Hovedårsagen til disse udmattelsesskader er, at den udstøbte samling i
sponsonen svigtede, og i 2009 var der et 10 mm langt mellemrum mellem det
øverste af groutmaterialet og caissonen. Dette mellemrum ændrede lastvejen i
caissonens understøtning. Den øverste del burde have overført vandrette belastninger og momenter til tanken, mens den nederste del burde have båret caissonens vægt (og overført den til tanken). Mellemrummet medførte en overførsel af cykliske momenter og forskydningsspændinger (hovedsageligt fra
bølger) fra caissonen og ind i den nederste del af sponsonen. Den nederste del
af sponsonen var ikke designet til at optage disse belastninger hvorfor der opstod revnedannelse som følge af udmattelses. Der er udført et antal udmattelsesberegninger med indregning af forskellige størrelser mellemrum mellem caisson og groutmateriale (bilag SCIG, LIC, professor Baltrop og GISS rapporterne). Alle er enige om, at dannelsen af et mellemrum mellem groutmateriale
og caisson vil gøre udmattelseslevetiden for den nederste del af sponsonen væsentligt kortere. Ifølge [SCIG rapporten], side 43, er sponsonens udmattelseslevetid med et mellemrum på 10 mm mellem groutmateriale og caisson mindre
end et år.
Spørgsmål c)
…
Det konkluderes derfor, at caissonens understøtning opfyldte kravene i BoD,
MSC Design Premise Document.
Spørgsmål d)
Lloyd's Register Offshore Services (bilag …) havde anbefalinger til designet.
Det var Lloyd's indtryk, at disse anbefalinger blev indarbejdet i designet.
[Ibrugtagningstilladelse af 19. februar 1999] Energistyrelsen påpegede et antal
"mangler" og "betænkeligheder" og stillede krav om, at alle væsentlige sikkerhedsproblemer blev løst og implementeret før idriftsættelse. … Ingen af manglerne eller betænkelighederne omhandlede sponsonen eller caissonens understøtning.”
I besvarelsen af spørgsmål 8 har skønsmændene endvidere anført blandt andet følgende:
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”Sagens parter er uenige om ordvalget "sammenbrud" og "revnedannelser",
hvorfor dette spørgsmål er todelt.
a)
På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen, herunder de fremlagte rapporter, bedes skønsmændene redegøre for, hvad der efter
skønsmændenes opfattelse er det sandsynlige tidsforløb for sammenbruddet i platformens sponson samt sekvensen og mekanismen for dette, idet der lægges særlig vægt på følgende:
I. hvornår groutmaterialet begyndte at vise tegn på slitage; og
II. hvornår udviklingen af sammenbruddet begyndte.
b)

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen, herunder de fremlagte rapporter, bedes skønsmændene redegøre for, hvad der efter
skønsmændenes opfattelse er det sandsynlige tidsforløb for revnedannelserne i platformens sponson samt sekvensen og mekanismen for dette, idet der lægges særlig vægt på følgende:
I. hvornår groutmaterialet begyndte at vise tegn på slitage; og
II. hvornår udviklingen af træthedsrevnerne begyndte.

Vurdering af spørgsmålet:
Skønsmændene anser det ikke nødvendigt for besvarelsen af dette spørgsmål at
skelne mellem de forskellige opfattelser af, hvad der blev påvist i 2009. Desuden kunne meget af det, der skete med den udstøbte samling, ikke besigtiges,
så første gang nogen blev klar over, at noget var helt galt, var i 2009 på baggrund af konklusionerne fra den undersøiske inspektion. Der kan på et tidligere
tidspunkt have været indikationer i den retning, men disse ville være vanskelige at fortolke med sikkerhed. Derfor var der ikke grundlag for at skære hul i
skroget for at udføre en indvendig inspektion. Besvarelsen af dette spørgsmål
vil basere sig på alt foreliggende materiale, hvoraf meget er baseret på hypoteser og teorier. Den manglende adgang for inspektion er stadig et væsentligt
problem i forhold til at afgøre, hvornår væsentlig nedbrydning af grout materialet med sikkerhed begyndte. Efter vor opfattelse fremgår det indirekte af analyser foretaget af tidligere sagkyndige, hvornår udviklingen af træthedsrevnerne
må være begyndt at tage til. På dette tidspunkt, som det også implicit fremgår
af analysen, vil der have været en lille revne langs hele grænsefladen mellem
caisson og groutmateriale, men det er stadig usikkert, hvor længe revnen var
om at opstå.
Kortfattet svar:
Opsummering:
1.
Brud på adhæsionen
"Sammenbruddet" eller "revnedannelsen", eller hvad man nu foretrækker at kalde det, begyndte med et brud på adhæsionen mellem groutmaterialet og caissonoverfladen.
2.

Dannelse af mellemrum
Groutmaterialets overflade, som ikke længere var i adhæsiv kontakt
med caissonen, blev gradvist og inden for en tidshorisont, som ikke alle
er enige om, slidt væk, således at der opstod et mellemrum mellem
groutmaterialet og caissonen. Det er næsten helt sikkert, at de skiftende
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temperaturforskelle mellem 'varm' olie i sponsonens øverste del og
'koldt' vand inde i caissonen har bidraget til dette mellemrums initielle
størrelse samt til den hastighed, hvormed det udviklede sig til at begynde med. Ved små temperaturforskelle har caissonen sandsynligvis ikke
kunnet bevæge sig indenfor mellemrummet, og slitagen vil være koncentreret i toppen af groutsamlingen, hvor momentoptagelsen sker. Ved
lidt større temperaturforskelle synes dette at have medført en revnedannelse af variabel bredde i hele rørkravens længde, [LIC2 rapporten].
Der vil være trukket havvand ind i disse områder som følge af trykforskelle eller ved kapillarvirkning eller begge dele. Dette vand kan være
blevet hvirvlet rundt af caissonens små bevægelser, men vandet vil være blevet presset ud igen, når temperaturforskellen faldt og mellemrummene blev mindre. Det forekommer meget sandsynligt, at denne
bevægelse har bidraget til, at det knuste groutmateriale er blevet ført
væk og til yderligere afslidning af groutmaterialet som følge af caissonens vedvarende bevægelse.
3.

Overførsel af belastning til sponsonens nederste del
Det følger af [GISS rapporten], at så snart dette mellemrum var blevet
et ringformet mellemrum på ca. 3 mm øverst og måske helt ned til l
mm nederst i udstøbningen, optog den udstøbte samling kun en lille del
af caissonens belastning. Små bøjemomenter i caissonens nederste del
fra bølger, vind og strøm blev overført direkte til spændinger i den nederste del af samlingen, da caissonen ikke ville komme i kontakt med
groutmaterialet. Større bølgelaster vil medføre yderligere slitage i den
øverste del af udstøbningen og spændinger i caissonens nederste samling. Kun en meget lille del af bølgelasterne overføres via den oprindelige lastvej. En nærmere analyse af fordelingen af kræfter og spændinger i den udstøbte samling kan kun findes ved detaljeret dynamisk analyse som eksempelviser udført i [GISS rapporten].

4.

Tiltagende udvikling i træthedsskaderne
Når mellemrummet er nået op på en gennemsnitlig bredde på 10 mm,
vil størstedelen af belastningen på caissonen, som begrænses eller forøges ved bevægelser i understøtningen øverst oppe (caisson/dæk-forbindelsen), blive optaget af sammensvejsningerne nederst i sponsonen.
Før det, i takt med at mellemrummet voksede, vil de dynamiske reversible belastninger i caissonen medføre forskydningsspændinger i de nederste sammensvejsninger og den omgivende sponson. Disse spændinger voksede hurtigt, hvorved små træthedsrevner i disse komponenter
blev større, indtil de havde den størrelse, der blev konstateret i 2009.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af hvert af de ovenfor nævnte forhold,
baseret på de foreliggende oplysninger. Vi vil i den forbindelse så vidt muligt
anvende resultaterne af efterfølgende tests og velunderbyggede analyser. Vores
skøn vil uden tvivl være påvirket af troværdigheden eller den manglende troværdighed af de teoretiske modeller, der har været anvendt til at beskrive visse
dele af dette forløb. Men medmindre fysiske tests har fastslået disse modellers
validitet inden for de brede parameterinterval, der er gældende for den udstøbte
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samling, er det nødvendigt, at behandle disse modellers konklusioner med en
smule forsigtighed. Dette gælder også det generelle tidsforløb for "sammenbruddet" og/eller "revnedannelsen", eftersom man, uanset vores bud på det
mest sandsynlige tidsforløb, bør huske på, at ingen af disse forhold kunne observeres. Første gang nogen overhovedet blev opmærksom på problemet, synes
at være, da der i forbindelse med den undersøiske besigtigelse, der blev foretaget i 2009, blev rapporteret om, at der var observeret store træthedsrevner i
sponsonens ydre plader.
1.

Brud på adhæsionen
Underbilag 3 til … GISS-rapporten, indeholder kopi af et dokument
udarbejdet af GISS til DONG i februar 2012. Det følger af dokumentets
pkt. 3, at "Adhæsionen mellem caissonen og groutmaterialet er svag og
formodes brudt sammen på et tidligt tidspunkt på værftet eller under
bugsering."
Når man læser resumerapporten udarbejdet af designeren af groutsamlingen, …, Kværner Oil & Gas, er det svært ikke at stå tilbage med en
fornemmelse af, at de var vidende om svagheden af adhæsionen mellem caissonen og groutmaterialet, men at de troede, at geometrien i
samlingen og den øverste grouttilbageholdelsesring ville forblive intakt
med tæt kontakt mellem caisson og groutudstøbning. Professor Barltrop
peger også på at brud på adhæsionen mellem groutmateriale og caisson
kan være opstået på et tidligt tidspunkt i konstruktionens levetid, hvorimod bilag 35 anfører, at dette ikke er muligt. Designeren af groutsamlingen antager, at adhæsionen mellem groutmaterialet og caissonen er
brudt under dimensioneringslaster.
Det følger af [rapport af 12. maj 2011 fra Det Norske Veritas], at "valgte konstruktionsløsninger skal have tilstrækkelig kapacitet også med en
friktion mellem stålet og groutoverfladen, der er lig med nul ... " dette
bør forudsættes i designet.
Caissonen vil under transporten fra Korea have været udsat for accelerationer både i vandret og lodret retning som følge af transportskibets
bevægelser. Skibskonstruktører kan vedtage 'tommelfingerregler' til
vurdering af disse bevægelser, typisk rulninger på 20 grader (amplitude) og periode på 10 sekunder og en lodret belastning på +/-0,2* tyngdekraften. De belastninger, der skabes af bølgebevægelserne, synes ikke at have været tilstrækkelige til at generere nogen nævneværdig bevægelse af caissonen.
Selvom der på dette tidspunkt rent faktisk var sket et brud på adhæsionen mellem caissonen og groutmaterialet, vil de blokeringer, som overfladeuregelmæssigheder, overfladeruhed og konstruktionstolerancer
([LIC2 rapporten] og [rapport af 12. maj 2011 fra Det Norske Veritas])
medfører, have forhindret fri bevægelse af caissonen. Ingen af de dokumenter, der er stillet til rådighed for os, indeholder oplysninger om
bevægelse eller frigang af caissonen, selvom det under normale om-
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stændigheder ville være forventeligt, at en eller to garantibesigtigelsesrapporter var blevet udarbejdet for forskellige faser i transporten fra
Korea til endelig installation.
2.

Dannelse af mellemrum/spalte
[LIC2 rapporten] indeholder mange tydelige tegninger af caissonen,
groutmaterialet, rørkraven og placeringen af de enkelte dæk i sponsonen. Bilaget illustrerer ligeledes den ringformede spaltes sandsynlige
uregelmæssighed og de mellemrum, der på et eller andet tidspunkt må
være opstået i groutmaterialet. Disse tegninger er nyttige illustrationer
og hjælper med at visualisere forskellige forhold omkring, hvornår og
hvordan mellemrummet er opstået.
…
Flere bilag indeholder væsentlige bidrag til en vurdering af, hvad der
kan have bevirket, at spalten er opstået og har udviklet sig, navnlig
…rapport udarbejdet af SCIG-gruppen,…, rapport udarbejdet af LICEngineering/Noble Denton, rapport vedrørende GISS' undersøgelser
og modelleringer…,, LICengineerings synspunkter, … , C og D udarbejdet af professor Barltrop. Men som det vil fremgå nedenfor, er der
ikke enighed disse rapporter imellem.
[GISS rapporten] opregner og undersøger mange af de lokale faktorer,
som kan have medvirket til spaltens fortsatte udvikling fra de oprindelige 0,2 mm i bredden, herunder:
(i) Spændingsniveauer i groutmaterialet
(ii) Krakelering på specifikke steder i groutmaterialet
(iii) Smuldring af groutmaterialet
(iv) Slitage på groutmaterialet
(v) Træthed i groutmaterialet
(vi) Kemisk udvaskning af groutmaterialet forårsaget af
tryk og havvand
(vii) Caissonens stødpåvirkning på groutmaterialet
(viii) Torsionsbelastning i caissonen
(ix) Dannelse af slibemasse i mellemrummet
(x) Temperaturforskel
(xi) Groutmaterialets nedbrydningshastighed som følge af
en eller flere af ovennævnte faktorer
Men en eller flere af disse mekanismer vil isoleret set ikke nødvendigvis have være tilstrækkeligt til at medføre funktionssvigtet i den udstøbte samling. Designeren var af den klare opfattelse, at så længe det
nedbrudte groutmaterialet forblev i annulus-ringen, ville samlingen
fortsat kunne overføre belastningerne fra caissonen til indstøbningskraven og derved fortsat fordele belastningerne fra caissonen mellem den
øvre og nedre del af sponsonkonstruktionen. Det er således udover
ovennævnte nødvendigt at undersøge følgende:
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a. Den konstruktive evne til at modstå overbelastning og
udmattelsespåvirkning i den øvre og nedre forsegling af
groutmaterialet
b. Væskestrømning omkring caissonen inden for mellemrummet og ind i og ud af mellemrummet
c. Bevægelse eller manglende bevægelse af caissonen på
grund af bølgelast
d. Bevægelse af knust groutmateriale i eller ud af mellemrummet
e. Effekten af højt tryk i mellemrummet på små revner i
groutmaterialet
f. Dæmpning af stød mellem caisson og groutmateriale
pga væskestrømninger
g. Tidshorisont for nedbrydning af groutmaterialet og den
hastighed, hvormed der opstår revnedannelse
Det følger af [GISS rapporten], at selvom adhæsionen mellem groutmateriale og caisson er brudt, "vil overfladernes evne til at glide stadig være væsentligt begrænset som følge af overfladeruhed og overfladeuregelmæssigheder skabt af caissonens konstruktionstolerancer."
Hvordan mellemrummet vokser, bestemmes højst sandsynligt af kontakttrykket mellem caisson og groutmateriale under indflydelse af en
eller flere af de ovennævnte processer, som kan øge eller mindske slitagen. Det konkluderes i [GISS rapporten] på baggrund af en vurdering
af det ovenfor nævnte, at hovedårsagen til mellemrummets opståen er
slitage på groutmaterialet som følge af caissonens bevægelse i mellemrummet. Det konkluderes endvidere i bilaget, at spændingerne i groutmaterialet er for lave til, at udmattelse af groutmaterialet kan have været en vigtig faktor, men flere af ovennævnte faktorer kan have bidraget
til fremskyndet slitage. Det anføres i [LIC2 rapporten], at nogle af disse
påvirkninger vil mindskes pga dæmpning fra vandets bevægelse i en
small spalte. Det vurderes dog i [Professor Baltrops rapport af 6. maj
2014], at vandets dæmpende virkning højest har kunne sænke slitage
hastigheden med 10%.
Der findes tre konkurrerende modeller og sæt af forudsætninger, som
analyserer hvordan spalten vil udvikles.
Professor Barltrop fremsætter den hypotese, at den initielle spalte vil
begynde at vokse kort tid efter start af olieproduktionen. Han foreslår
en forenklet model, forsøger at tilpasse den de foreliggende observationer, og anvender derefter modellen som grundlag for følsomhedsundersøgelser omkring, hvilke forskellige påvirkninger der kan have bidraget
til, at mellemrummet er vokset. Han udtaler, at modellen bygger på at
rester af groutmaterialet forbliver i spalten i en længere periode, mindst
indtil den nederste grouttilbageholdelsesring revner hvilket medfører, at
groutresterne falder ud af mellemrummet.
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GISS-gruppen antager ligeledes, at mellemrummet vil begynde at vokse ved start af olieproduktion. De antager, at den nederste grouttilbageholdelsesring er revnet tidligt i feltets levetid, og de antager desuden en
teoretisk model for slitage på groutmaterialet, som ser bort fra virkningen af knust groutmateriale i mellemrummet. Den nederste grouttilbageholdelsesring var en relativ spinkelkonstruktion, som blev fremstillet
med det formål at tilbageholde groutmateriale under støbningen. Den
var ikke dimensioneret til at modstå belastninger eller relative bevægelser mellem krave og caisson, når platformen var i drift. Den kan i en vis
periode have forhindret, at knust groutmateriale forsvandt fra spalten,
men når grouttilbageholdelsesringen brød sammen, vil den knuste grout
ikke længere være blive holdt tilbage i mellemrummet, og den udstøbte
samling vil hurtigt være blevet ude af stand til at opfylde sin funktion.
Vi vil i det følgende redegøre for, hvorledes denne model passer med
observationerne.
LIC's konstruktionsmodel er baseret på tre antagelser:
(1) At spalten mellem grout og caisson ikke vil blive væsentligt større
tidligt i feltets levetid, fordi den relative bevægelse mellem caisson og
groutmateriale er blokeret af tolerancer, svejsesømme og andre fabrikationsdetaljer, der har skabt en ujævn overflade i det hærdede groutmateriale. Derudover vil det vand, som har fyldt den smalle revne mellem
grout og caisson, have dæmpet eventuelle stød og virket smørende ved
for en eventuel slitageproces,
(2) At groutmaterialet ikke nedbrydes eller ødelægges pga udmattelse
(de synes at anse disse phenomener for at være ens, hvorimod GISSanser dem som to klart forskellige processer), før groutmaterialet overbelastes af en større hændelse, (3) at tilkoblingen af Nini/Cecilie i 2003/04 netop var den hændelse, idet platformens respons på bølgelast øgedes, og olietemperaturen i sponsonen steg.
GISS-undersøgelsen, …, indeholder en model for slitage på groutmaterialet, udvikling af spalten (og udmattelse), som synes at være anvendelig, når det knuste groutmateriale kan forsvinde fra det ringformede
mellemrum mellem groutmateriale og caisson. Det er mindre klart, at
modellen er anvendelig i det tidlige stadie af spaltens udvikling, hvor
der er større sandsynlighed for, at knust materiale holdes tilbage.
Det er også sandsynligt, at tilkoblingen af Nini og Cecilie til Siri-konstruktionen i 2003 og det, at der kommer varmere olie i den øvre del af
sponsonen, medførte, at mellemrummet blev større, men har det også
været udslagsgivende for, at mellemrummet udviklede sig hurtigere?
Sandsynligvis ikke, medmindre det førte til, at den nederste grouttilbageholdelsesring revnede.
Efterfølgende undersøgelser, tests og forsøg har vist, at flere af de
ovenfor nævnte mekanismer i væsentlig grad kan bidrage til slitage på
groutmaterialet, og at spalten vokser. Disse mekanismer kan have resul-
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teret i det mellemrum på 10 mm, der blev konstateret ved den øverste
af groutkraven, efter man ved inspektionen i 2009 havde fundet udmattelsesrevner. En evt. modellering af hele processen vil dog være overordentlig kompleks, og der er kun meget få præcise observationsdata til
rådighed, som kan anvendes til at kalibrere disse modeller eller validere
de forudsigelser modellerne giver for tidsforløbet af slitagen.
I stedet for yderligere spekulationer omkring tidsforløbet af revnedannelsen, som der er meget lidt direkte dokumentation for, vil vi gå videre
til betragtningerne over belastningsoverførsel i samlingen og udmattelsesforhold for at se, om nogen af disse analyser enten direkte eller indirekte indikerer noget med hensyn til tidsforløbet af processerne.
3.

Overførsel af belastning til sponsonens nederste del
Det følger af konstruktionsanalyserne, i [GISS rapporten], side 52-53,
at når mellemrummet mellem groutmateriale og caisson nederst i kraven er omkring 0,5 mm (3mm i top af krave), begynder der at opstå
væsentlige cykliske belastninger og træthedsskader i svejsesamlingerne
og konstruktionen omkring det nederste af caissonen. Der findes ingen
målinger af det vertikale profil af spalten, men det synes rimeligt at antage, at groutprofilet på dette tidspunkt eller snart derefter vil være styret af caissonens udbøjning. Der henvises i [GISS rapporten] for yderligere analyser (der er givet reference til Annex l, pkt. 2.1.7, som ikke er
omfattet af det materiale, der er udleveret til skønsmændene): Ved en
spalte på 0.5mm nederst i indstøbningen vil formen på den udbøjede
caisson indikere at spalten øverst i indstøbningen vil være mellem 3 til
3,5 mm.
Fra dette tidspunkt og fremefter er den model, der er anvendt af GISSgruppen, mere overbevisende, eftersom knust groutmateriale vil falde
ud af mellemrummet, og effekten af det knuste groutmateriale på mellemrummets udvikling vil være mindre. Forfatterne til [GISS rapporten] pointerer ligeledes, at fra dette tidspunkt og fremefter vokser spalten langsommere. Små bølger bidrager ikke til grout slitage- fordi caissonen under disse forhold ikke skurrer hårdt mod groutmaterialet. Kun
en middel til høj søtilstand bidrager til, at spalten vokser yderligere, og
eftersom det ikke forekommer så tit, vil udviklingen gå langsommere.
Det skal dog nævnes at alle søtilstand medfører cykliske belastninger i
caissonens understøtning og bidrager således til, at der opstår udmattelsesskader i sponsonen Hvis beregningerne i GISS-modellen, sådan som
vi formoder, bliver mere præcise fra dette tidspunkt, så vil det forholde
sig omvendt med professor Barttrops beregninger. Professor Barltrop
anfører i sin supplerende rapport, [af 15. august 2012], side 5, at hans
beregning er baseret på en eksponentiel slitageregel, hvor slitagehastigheden er proportional med størrelsen af mellemrummet. Dette
stemmer tydeligvis ikke overens med (de kontra-intuitive, men fysisk
rimelige) forudsigelser at spalten udvikler sig langsommere som begrundet herover.
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4.

Tiltagende træthedsskader
Så snart den nederste del af spalten mellem caisson og groutmateriale
bliver ca. 0,5 mm, begynder alle søtilstande at bidrage til, at der udvikles udmattelsesskader i sponsonens nederste del, og efterhånden som
spalten øges, stiger belastningsfordelingen mellem de nederste og øverste konstruktioner i sponsonen. En højere andel af de belastninger, der
fremkaldes af større bølger, vil blive optaget af den nederste del af
sponsonen, og den hastighed, hvormed der udvikles udmattelsesskader,
burde stige. De figurer, der ses på side 146 i [GISS rapporten], viser,
hvordan den udmattelsesskader øges, alle de udvalgte steder, efterhånden som spalten i det øverste af groutmaterialet stiger fra 3,5 mm til 10
mm.
GISS-gruppen påviser vha den udviklede model at Palmgren Miners
sum af udmattelsesskaden øges til 1,0 fire steder som angivet på side
145. Det anføres som følger på side 147:
"På grund af forskellene i lokale cykliske spændinger på
de specifikke steder udvikler udmattelsesskaderne sig
med forskellige hastighed. Spektret går fra ingen revner
til meget betydelige synlige udmattelsesrevner. For område 2 og 4 forudsiges omfattende synlige revner. For område 1 forudsiges tidlige stadier af synlige revner, og for
område 3 forudsiges sandsynligvis ingen revner. Dette
svarer til de observationer, der er foretaget på Siri."
På side 151 anføres det dog, at Palmgren Miners sum af udmattelsesskaden 1.0 er nået i område 2 og 4 i henholdsvis 2003 og 2005. Udmattelseslevetiden er på dette tidspunkt fuldt opbrugt, og man kan forvente
at se omfattende revner. Område 2 er synligt fra ydersiden af konstruktionen, og revner på dette sted skulle derfor være observeret ved de undersøiske inspektioner. Revnedannelsen kan dog være forsinket enten
på grund af udmattelsesskadernes probabilistiske natur eller fordi svejsesamlingerne i dette område var blevet udført særligt godt ved brug af
en bedre stålkvalitet, eller fordi der var tale om en dygtig svejser med
omhyggeligt udført varmebehandling. Men eftersom de betragtelige
revner over et større område af sponsonen først blev observeret i 2009,
synes det rimeligt at antage, at GISS-modellen til en vis grad har overvurderet den hastighed, hvormed der opstod udmattelsesskader, eller at
udmattelsesskaderne opstod meget langsommere i adskillige år inden
da, efter installation af konstruktionen og før spalten nederst i udstøbningen var opstået.
Det er ikke sandsynligt at den teoretiske hastighed for udmattelsesskadernes udvikling er estimeret for lav efter 2003/2004, eftersom der er
enighed om, at tilkoblingen af de andre felter vil have forøget den hastighed, hvormed udmattelsesskaderne opstår. Professor Barttrop og
LICengineering er enige om, at udmattelsesskaderne er opstået meget
hurtigere efter tilkoblingen, selvom de er uenige om hvor meget hurti-
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gere. Disse to eksperter er igen måske enige om, at mellemrummet har
udviklet sig langsommere i de første år, efter platformen blev installeret, uanset om årsagen hertil var, at knust groutmateriale blev tilbageholdt i spalten, eller at vand i det smalle mellemrum har dæmpet stødpåvirkninger og fungeret som et smøremiddel. Der er således en vis
overensstemmelse mellem modellernes forudsigelser, selvom det vil
være ekstremt svært at tilskrive disse forudsigelser nogen form for præcision.
Følgende to forhold bør i denne forbindelse nævnes:
1. Følger af torsion. De beregninger, der henvises til i GISS-rapporten,
…, side 148-149, viser, at torsion har en relativ lille effekt på deres
model for slitage på groutmaterialet og på den hastighed, hvormed der
opstod træthedsskader.
2. LICengineering,…, fremkommer med kritik af mange af GISS-analysens detaljer og hævder, at disse fører til unøjagtigheder i deres resultater.
Vi lægger ikke resultaterne i GISS-rapporten til grund, hvor vi kan se,
at GISS-modelleringen gengiver virkeligheden dårligt, men ellers tager
vi GISS-resultaterne for pålydende, fordi der ikke findes andre troværdige forsøg på at modellere grout-slitage og udmattelsesprocesserne
med denne detaljeringsgrad.
Derudover synes [LIC2 rapporten], side 77, at acceptere GISSmodellen som valid i forhold til mellemrum i groutmaterialet på mere
end 2 mm.
Vi vil på baggrund af ovenstående nedenfor vende tilbage til de spørgsmål, vi
er blevet stillet:
(i)
(ii)

hvornår groutmaterialet begyndte at vise tegn på slitage, og
hvornår udviklingen af sammenbruddet/træthedsrevnerne begyndte

De første tegn på slitage i groutmaterialet kan have vist sig, da det knuste
groutmateriale begyndte at optræde nedenfor kraven i sponsonen. Hvis vi accepterer GISS-modellen som en rimelig forudsigelse til vurdering af mellemrummets opståen og træthedsskader, når mellemrummet øverst i udstøbningen
er vokset til 3,0 eller 3,5 mm, vil dette være sket måske fire år før, at træthedsrevnerne på ydersiden af sponsonen viste sig, dvs. omkring 2005.
Træthedsskaderne vil omkring samme tid være begyndt at accelerere i sponsonens nederste del, selvom de først synes at være blevet tydelige i 2009. Det vil
dog måske være en god ide at tjekke dokumentationen for tidligere inspektioner for at finde ud af, om der på det samme område i konstruktionen havde været udført mere end blot en generel visuel inspektion i 2008, eller om det kun
var andre områder af olietanken, der blev besigtiget i 2008.
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Afslutningsvis, eftersom det ikke var muligt at lave en visuel inspektion inden i
sponsonen, var det ikke muligt at se tegn på slitage, før træthedsrevnerne blev
tydelige på ydersiden af konstruktionen. Det kan muligvis have været muligt at
påvise begyndelsen af et mellemrum rundt om caissonen i det øverste af groutkraven. Vi har ikke set resultaterne af nogen generel visuel inspektion eller detaljerede målinger på dette område.”
I besvarelsen af spørgsmål 9 har skønsmændene uddybende anført blandt andet følgende:
”a) Skønsmændene bedes gennemgå og vurdere de forudsætninger og antagelser, som er lagt til grund i de fremlagte rapporter /omkring/ baseret på/ med
hensyn til udviklingen af revnestørrelse ("gap size"), slitage på groutmaterialet
("grout wear"), skade på groutmaterialet ("grout damage") og udmattelsesskaderne ("fatigue damage") på stålet som følge af:
I. volumenændringer i groutmaterialet
II. temperaturforskelle i forbindelsen; og
III. belastning og momenter i forbindelsen
b) Sagsøgte ønsker tillige besvaret, om udviklingen af revnestørrelser ("gap sizes"), slitage på groutmaterialet ("grout wear"), skade på groutmaterialet
("grout da mage") og udmattelsesskaderne ("fatigue damage") på stålet er forekommet under konstruktion, transport, installation og drift af henholdsvis tank,
caisson og caissonens understøtning?
Vurdering af spørgsmålet:
…
Spørgsmålet er specifikt rettet mod udviklingen af revnestørrelse ("gap size"),
slitage på groutmaterialet ("grout wear"), skade på groutmaterialet ("grout damage") og udmattelsesskader ("fatigue damage") på stålet, og hvordan disse
forhold påvirkes af volumenændringer i groutmaterialet, temperaturforskellen
mellem varm olie i sponsonen og koldt vand i caissonen og de belastninger og
momenter, der påføres. Det er vanskeligt at adskille slitage på groutmaterialet
fra skader på groutmaterialet, og revnestørrelse og slitage på groutmaterialet
hænger sammen med hinanden. Forskellen mellem slitage på groutmaterialet
("grout wear") og skade på groutmaterialet ("grout damage") er ikke indlysende. Slitage på groutmaterialet er den proces, hvorved groutmaterialet gradvist
slides af som følge af caissonens bevægelser mod groutmaterialet. Skader på
groutmaterialet i form af revnedannelse og disintegration kan ske samtidig med
dette, men der er egentlig ikke nogen direkte dokumentation for, at dette er
sket. Groutmaterialet på den øverste tilbageholdelsesring synes at være intakt
og fæstnet til tilbageholdelsesringen. Der kan være opstået radiale revnedannelser i groutmaterialet, men disintegration kan have været forhindret som følge af stålfiberforstærkningen.
…
Kortfattet svar:
Spørgsmål 9a
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…
Belastninger og momenter (revnestørrelse, slitage på groutmaterialet,
skader på groutmaterialet)
Belastninger og momenter omdannes til kompression og forskydning i den udstøbte samling og til spændinger i sponsonen. Disse spændinger er afgørende
faktorer ved vurderingen af udviklingen af "revnestørrelse", "slitage på groutmaterialet", "skader på groutmaterialet" og "udmattelsesskader". Disse faktorer
er desuden i stor udstrækning indbyrdes afhængige. Revnestørrelsen bestemmes af slitage/skader på groutmaterialet, og slitage på groutmaterialet afhænger
af kontakttryk og caissonens og groutmaterialets relative bevægelse. Udmattelsesberegningerne har påvist, at revnestørrelsen alt andet lige er en af de faktorer, som indtager en dominerende rolle i forhold til at have en effekt på udmattelseslevetiden.
Alle undersøgelser har påvist, at der består en indbyrdes afhængighed mellem
revnestørrelse og udmattelsesskader, og der er gjort store bestræbelser på at
udvikle modeller for slitage på groutmaterialet, som kan forudsige udviklingen
af revnestørrelsen og de deraf følgende udmattelsesskader. Der er udviklet tre
forskellige modeller for slitage på groutmaterialet:
…
De tre modellers forudsigelser fremgår af figuren nedenfor. …

Figuren viser, at modellerne modsiger hinanden, og det er ikke muligt at nå
frem til en fælles opfattelse af slitagens udvikling, når man kigger på de anvendte modeller og grundlaget for disse modeller. Figuren viser, at nogle eller
alle de forudsætninger, der ligger til grund for forudsigelserne for slitage på
groutmaterialet, er fejlbehæftede. Modellerne kan ret beset ikke anvendes til
følsomhedsundersøgelser, som ellers var hovedformålet med, at de blev udviklet. Modellernes iboende mangler vil blive overført til resultaterne af følsomhedsundersøgelserne.
Nedenfor følger en kort evaluering af de grundlæggende forudsætninger:
De grundlæggende forudsætninger for alle rapporter er, at slitage på groutmaterialet i august 2009 havde resulteret i et mellemrum på 10 mm.
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GISS:
Archards slitageligning anses for at være gyldig i forhold til problematikken.
Men slitagekonstanten forudsættes konstant, og starttidspunktet for slitage er
tidspunktet for start af olieproduktion i 1999. Modellen tager ikke højde for, at
den initiale adhæsion og at virkningerne af overfladeuregelmæssigheder betyder at en simpel friktionsbeskrivelse af grout-caisson interaktionen initielt ikke
er korrekt (jf. bilag E). FE-modellerne er ganske avancerede og detaljerede,
men modelleringen af mellemrummet beror på spekulationer vedrørende mellemrummets form og er ikke korrekt i den periode, hvor mellemrummet er lille,
og overfladeuregelmæssigheder er vigtige. Modellen tager heller ikke højde for
virkningerne af tilbageblevne groutpartikler i samlingen. Modellen forudsætter,
at den nederste tilbageholdelsesring brød sammen kort tid efter start af olieproduktion (GISS-rapporten], side 43), og at groutpartikler derefter kunne falde
igennem åbningen og ind i sponsonen. Tidspunktet for den nederste tilbageholdelsesrings sammenbrud og starttidspunktet for slitagen på groutmaterialet beror på gætterier. Modellens primære svaghed er, at forudsætningen om en fast
slitagekonstant for perioden resulterer i en "ikke-fysisk" slitage konstant.
Archards slitagemodel er et godt bud på en slitagemodel, men den bør bruges
med behørig hensyntagen til validiteten af den anvendte slitagekonstant.
LIC/ND:
De fysiske slitagetests anvendes til at fastsætte en slitagekonstant, som efterfølgende anvendes til at fastslå starttidspunktet for slitagen. Denne fremgangsmåde resulterer i et starttidspunkt for slitagen, som ligger 1-2 år før det tidspunkt, hvor mellemrummet i groutmaterialet på 10 mm blev konstateret.
For at denne konklusion kan passe med de observerede skader foretages en
række yderligere forud- sætninger. Nogle af disse beror på spekulationer, andre
på fakta (tilkoblingen af Nini/Cecilie).
o Ingen nævneværdig slitage på groutmaterialet før 2003/04
o Den nederste tilbageholdelsesring holdt groutpartikler tilbage i samlingen,
hvorved hurtig slitage blev forhindret
o Tilkoblingen af Nini/Cecilie i 2003/04 øgede olietemperaturen og belastningen i samlingen og forstærkede slitageprocessen
o Den nederste tilbageholdelsesring brød sammen/svigtede på grund af en stigende belastning i 2003/04, og groutpartikler blev skyllet væk
o Hurtig slitageproces begynder, og betydelige belastninger overføres til sponsonens nederste del, når mellemrummet er omkring 3-4 mm
o Der opstår revner i løbet af et år herefter
NB:
Svagheden ved denne fremgangsmåde er de mange forudsætninger, der er nødvendige for at få modellen til at passe til forudsigelserne.
Tilkoblingen af Nini-Cecilie og ændringerne i platformen og produktionen er
fakta, andre forudsætninger beror på spekulationer, såsom ingen slitage før
2003, tidsrum indtil svigt/sammenbrud af den nederste tilbageholdelsesring,
nedbrydning af groutmaterialet på grund af udmattelse.
Slitagen på groutmateriale er baseret på en eksponentiel slitagemodel, hvor slitagehastigheden forudsættes at være proportional med revnestørrelsen. Dette er
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et matematisk koncept, som det er relativt let at udlede (NB's bemærkning).
Såvel start- og sluttidspunkterne som revnestørrelsen på slut- og starttidspunkterne forudsættes faste. Alle andre forhold, som har en effekt på slitagen, forudsættes konstante i perioden. Modellen beror udelukkende på spekulationer
og er ikke knyttet til Archards slitageligning. Modellen bruges til at undersøge
betydningen af det oprindelige mellemrum og ændringerne af platformen i
2003/04. Modellens primære svaghed er, at den udgør et matematisk koncept
og ikke er knyttet til problemets grundlæggende natur. Der tages ikke højde for
den oprindelige adhæsion, bruddet på adhæsionen, modstanden mod relative
bevægelser pga. uregelmæssigheder i skillefladen grout-stål og den gradvise
ændring af lastvejen gennem groutmaterialet.
Belastninger og momenter (udmattelsesskader på stålet)
Udmattelsesskader skyldes cykliske spændinger i stålet og er det kumulative
resultat af belastninger på konstruktionen (belastninger og momenter) over en
periode.
…
[GISS rapporten] er det eneste bilag, som indeholder en fuldstændig og systematisk udmattelsesanalyse for sponsonen.
[GISS rapporten] indeholder udmattelsesberegninger for sponsonen for en
række revnestørrelser (0,2, 1, 3 5,7 og 10 mm). Disse beregninger giver et klart
billede af, hvordan sponsonens udmattelseslevetid afhænger af mellemrummet
som illustreret i figuren nedenfor (bearbejdet efter [GISS rapporten]). De forskellige beregninger er foretaget under samme betingelser ved brug af en konstant revnestørrelse. For et mellemrum på 0,2 mm er udmattelseslevetiden mellem 20-40 år, og dette tal falder til mellem 2-6 år for et mellemrum på 5 mm og
1-2 år for et mellemrum på 10 mm.

Beregningerne i [GISS rapporten] er foretaget for en række parametre under
anvendelse af to ret komplekse FE-modeller, og den tendens, der er illustreret
ved figuren, anses for repræsentativ. De absolutte værdier for udmattelseslevetiden er lavere end de oprindelige dimensioneringsberegninger foretaget af
MSC, men forskellen er ikke overraskende, når man tager forskellen i modeller
og modelleringsteknik, forudsætninger for mellemrum, valg af SN-kurve, valg
af søtilstand, simuleringstid, anvendelse af vindlast mv. i betragtning. Beskri-
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velsen af inddata og de grundlæggende forudsætninger i [GISS rapporten] er
meget grundig og synes at fremstille platformen og sponsonen på en detaljeret
og realistisk måde.
…
Spørgsmål 9b
Behandlingen ovenfor af de forudsætninger, antagelser og beregninger, der er
lagt til grund for beskrivelsen af slitagen på den udstøbte samling og de deraf
følgende udmattelsesskader på sponsonens nederste del, har ikke resulteret i
nogen entydig konklusion i forhold til, hvornår skaden på groutmaterialet begyndte, eller hvordan den tidsmæssige udvikling så ud frem til konstateringen
deraf i 2009. Skønsmændene er på baggrund af de fremlagte undersøgelser af
følgende opfattelse:
•

•

•

•

Samlingen af caisson og sponson ved hjælp af svejsning og udstøbning
er udført, uden at der er konstateret alvorlige fejl. Der er ingen indikationer eller begrundede argumenter for, at udstøbningen skulle have resulteret i et mellemrum ind mod caissonen, det være sig på grund af
temperaturforskelle, svind eller svælning (volumenforøgelse). Vindlast
på caissonen underudstøbning kunne ikke have forhindret kontakt mellem groutmaterialet og caissonen på grund af den sammensvejsede nederste grout-tilbageholdelsesplade, der ekspanderende groutmateriale
og den gradvise fastlåsning af caissonen under groutmaterialets afbinding. Der er ikke i nogen af bilagene foretaget beregninger, som estimerer vindens effekt på caissonen, selvom dette ville have været en
simpel øvelse.
Den udstøbte samling vil under transport og installering have været udsat for forskellige belastninger på grund af fartøjets bevægelser, nedsænkning gennem vandsøjlen, boringer øverst i vandsøjlen og sammenkobling af platformdæk og tank. Der er ingen tegn på, at disse belastninger har overskredet eventuelle dimensioneringsgrænser. Vi har
ikke funder noget dokument, som indikerer, at der er indtruffet i planlagte eller uforudsete begivenheder. Belastningerne i denne periode
skønnes at ligge pænt inden for dimensioneringsgrænserne.
Senest er de sagkyndige af den opfattelse, at det oprindelige mellemrum mellem groutmateriale og caisson (som skyldes temperaturforskelle) vil opstå på grund af de samlede virkninger af højtemperaturolie og
bølgepåvirkning inden for de første produktionsår. Dette vil have ændret kontaktbetingelserne mellem groutmateriale og stål og muliggjort
slitage på groutmaterialet. Udbøjningen af caissonen resulterer i relative bevægelser mellem caissonen og groutmaterialet og giver derfor også mulighed for slitage af groutmaterialet.
Slitagehastigheden for groutmaterialet steg, lige så snart den nederste
grouttilbageholdelsesring brød sammen/svigtede, hvilket muliggjorde
bortskylningen af groutmaterialet, som så havnede i sponsonen. Der
findes ingen sikker dokumentation for, hvornår den nederste plade brød
sammen/svigtede, og groutpartiklerne forsvandt fra samlingen. Et kvalificeret skøn er, at det skete på et eller andet tidspunkt mellem 2000 og
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•

2004. Videooptagelser fra juli 2005 er blevet analyseret, og konklusionen var, at caissonen bevægede sig i overensstemmelse med et skønnet
mellemrum på mellem 2,5-3 mm i det øverste af annulus-ringen, og sådanne bevægelser ville ikke være mulige, hvis den nederste tætningsplade stadig var intakt.
Alle beregninger af udmattelsesskader viser, at sponsonens udmattelseslevetid er mindre end et år, når mellemrummet når op på 10 mm.
Der blev ikke i 2008 konstateret nogen udmattelsesskader ved den årlige inspektion. Disse oplysninger giver en vis begrænsning i forhold til
den sandsynlige udviklingstid for revnestørrelsen.

Til besvarelse af spørgsmål 9b er det vores opfattelse, at udviklingen af "revnestørrelsen", "slitagen på groutmaterialet", "skaderne på groutmaterialet" og den
konstaterede "udmattelsesskade" på sponsonen er opstået under Siri-kompleksets drift.
Det bemærkes, at udmattelse er den akkumulerede effekt af cykliske spændinger helt fra platformens konstruktionstidspunkt. Udmattelse under transport og
installation skal derfor tages med i beregningen af udmattelseslevetid. På baggrund af de udførte beregninger, der viser meget store udmattelsesskader (1,0
til 5,0) for revnestørrelser på omkring 10 mm, vurderes det, at effekten af den
udmattelse, der er akkumuleret under fremstilling, transport og installation, på
den konstaterede skade ikke i væsentlig grad kan have indvirket på tidsrummet
indtil svigt/sammenbrud.
Forklaring og begrundelse:
Spørgsmål 9 a)
…
Det er vores opfattelse, at den udstøbning, der er foretaget (brug af udvidende
groutmateriale, tilføjelse af stålfibre i groutmaterialet, høj lodret udstøbt samling, groutvolumen indelukket mellem stålplader, udstøbningsprocedurer og
Q&A-system) har resulteret i en udstøbt samling uden større fejl, dybest set en
samling uden mellemrum. Den øverste tilbageholdelsesring viser, at groutmaterialet stadig var fæstet til den del. Der er ikke fundet noget troværdigt argument
for, at groutmaterialet ikke har været i kontakt med begge ståloverflader under
afbinding og derfor også har været fæstet til begge overflader.
…
[Professor Baltrops rapport af 21. juni 2012], C og D indeholder en slitagemodel for mellemrummets udvikling over tid. Modellen er beskrevet i underbilag
1 til bilag D. Slitagemodellen forudsætter en proces, hvorved slitagen til enhver
tid er proportional med slitageomfanget indtil det pågældende tidspunkt. Dette
indebærer, som anskueliggjort i underbilag l, at slitagehastigheden er proportional med revnestørrelsen. Slitagemodellens grundlæggende forudsætning synes
at bero på spekulationer.
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De foreslåede modeller resulterer ikke i sammenlignelige forudsigelser om slitagen på groutmaterialet. Dette skyldes til dels, at modellerne er baseret på forskellige forudsætninger og til dels, at modellerne er kalibreret til forskellige data. Alle modeller er justeret ind efter at give en revnestørrelse på 10 mm i august 2009. Modellerne er desuden justeret ind efter en forventet startdato for
slitagen på groutmaterialet. For modellerne i [Professor Baltrops rapport af 21.
juni 2012] og [Giss rapporten] er startdatoen start af olieproduktion i 1998, idet
modellen i [LIC rapporten] anvender den målte slitagehastighed på prøveemner
til at forudsige en startdato for slitagen på groutmaterialet.
Modellerne er illustreret i figuren nedenfor.

Formerne på kurverne er resultatet af de grundlæggende forudsætninger, der er
anvendt.
GISS, … (blå kurve): Drivkraften for slitage er det arbejde, der gøres af friktion i mellemrummet. Slitagen forudsættes at begynde ved installering/start af
olieproduktion. Formen på kurven er næsten uafhængig af det oprindelige mellemrum, fordi start- og slutpunkterne er faste, og slitagehastigheden er tilpasset, således at den giver den forudsatte revnestørrelse ved start og slut. Slitagehastigheden for små mellemrum er høj (relativt set) og vil falde, når der er
dannet et tydeligt mellemrum. Mellemrummet i denne model er et matematisk
mellemrum, som defineret i et FE-program. Revnestørrelsen langs og rundt om
den udstøbte samling er et matematisk koncept. Modellen vil derfor forudsige
slitage på groutmaterialet, selv hvor der ikke er noget mellemrum, fordi FEmodellen ikke tager højde for effekten af tolerance og konstruktionsunøjagtigheder (såsom svejsesømme), når friktionen mellem groutmateriale og stål udregnes. Dette er nærmere forklaret i bilag [Det norske Veritas’ rapport af 12.
maj 2011], side 7, og anføres også i bilag 38, side 16. For at modellere friktionen mellem stål og groutmaterialet ville der skulle anvendes urealistisk høje
friktioner, når der sker låsning som følge af disse virkninger. Når den oprindelige revne når en vis størrelse, som forhindrer låsning af groutmateriale/ståletoverfladen på grund af tolerancer, er den anvendte slitagemodel baseret på anerkendte fysiske principper. Slitage er bestemt af kontakttrykket og den relative
glidningsafstand mellem de to overflader, der er i kontakt.
NB, bilag [Professor Baltrops rapport af 21. juni 2012], C og D (rød kurve):
Hvis det oprindelige mellemrum er nul, vil der aldrig opstå slitage på groutmaterialet. Det er derfor nødvendigt at forudsætte en vis revnedannelse. Slitagen
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starter meget langsomt, men på grund af dens eksponentielle karakter stiger slitagehastigheden væsentligt hen imod 2008-2009. Der er ikke noget fysisk argument for den eksponentielle slitagemodel, og hovedformålet med at udvikle
denne slitagemodel menes at være til at teste forskellige parametres effekt på
den endelige revnestørrelse og udmattelsesskaden. Effekten af belastninger og
momenter er implicit repræsenteret ved den forudsatte slitagemodel
[LIC rapporten] (grøn kurve): Kurven fremkommer på baggrund af laboratorietests i lille skala af slitagen på groutmaterialet. De foretagne tests anvendes til
at bestemme en slitagekonstant, som afhænger af kontakttryk. Ved hjælp af slitagekonstanten og kontakttrykket fra bilag 37 bestemmes fuldskala slitagehastighed for den udstøbte samling. Dette anvendes til at foretage en baglæns beregning af, hvornår slitagen af den udstøbte samling begyndte. Resultatet af
dette er, at slitagen på groutmaterialet burde være startet 1-2 år før 2009, hvor
mellemrummet var 10 mm. For at denne forudsigelse kan passe med det forudsatte skadescenarie, fastsættes en række yderligere forudsætninger (hvoraf nogle beror på spekulationer):
•
•
•

Tilkoblingen af Nini/Cecilie forøgede platformens bevægelser og derved belastningerne på den udstøbte samling.
Den forhøjede olietemperatur forøgede mellemrummet i samlingen fra
0,4 mm til 0,8 mm og gjorde øget slitage på groutmaterialet muligt.
Den nederste tætningsplade virkede ikke efter sit formål, og groutpartikler i samlingen blev skyllet væk og havnede i sponsonen.

Resumé:
Der er ikke konsistens mellem forudsætningerne vedrørende slitage på groutmaterialet, som anvendes af de forskellige forfattere.
•

•

Den slitagemodel, der er anvendt i [GISS rapporten], er baseret på
avanceret FE-modellering og realistiske tilpasninger til omgivelserne.
Modellen tager ikke højde for det forhold, at friktion mellem stål og
groutmateriale i startfasen forårsages af overfladeuregelmæssigheder og
ikke kan modelleres som en friktionskoefficient. Forudsætningen vedrørende formen på mellemrummet i samlingen, starttidspunktet for slitagen på groutmaterialet og den faste slitagekonstant (hvor der ikke tages højde for virkningen af tilbageholdte groutpartikler) for den samlede periode er tvivlsom. Hvad der er nok så interessant er, at så snart
mellemrummet har udviklet sig i grout/caisson-grænsefladens fulde
længde, forudsiger denne model, at slitagehastigheden falder, fordi det
kun er de høje bølger, - der i takt med, at revnen vokser - kan forårsage,
at caissonen udvikler et tryk på groutmaterialet.
Den slitagemodel, der fremgår af [Professor Baltrops rapport af 21. juni
2012] D og C, er et matematisk redskab til at teste effekten af visse parametre. De indeholder ingen forudsætning, som knytter modellen til de
fysiske processer, som er bestemmende for slitagen på groutmaterialet.
Forudsætningen vedrørende starttidspunktet for slitage på groutmaterialet er tvivlsom. (Forudsætningen, at slitagen er proportional med revne-
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•

størrelsen, stemmer ikke overens med de grundlæggende forudsætninger for den slitagemode l, der er beskrevet i [GISS rapporten]).
[LIC rapporten] anvender nogle slitagetests til at fastslå en sandsynlig
udvikling af slitagen på groutmaterialet. Denne udvikling følges op
med en henvisning til ændringer i platformen, men også til forudsætninger, som beror på spekulationer (ingen slitage på groutmaterialet før
2003, sammenbrud af den nederste grout-indslutningsring, udmattelsesskader på groutmaterialet). Det er uvist, om de nævnte laboratorietests i
lille skala er repræsentative for røret med den store diameter, og spredningen i testresultaterne er stor, hvilket øger den usikkerhed, der er forbundet med forudsætningerne.

Skader på groutmateriale bestemt af belastninger og momenter:
Der er ingen dokumentation for, at skader på groutmateriale er uafhængige af
slitage på groutmateriale, og kun [LIC rapporten] anvender udmattelse i
groutmaterialet som et parameter til at forklare slitagen på groutmaterialet eller
udviklingen af mellemrummet. Denne fremgangsmåde følges ikke op af konkrete observationer. (Groutmaterialet på tilbageholdelsesringen er intakt, og
stålfibrene vil holde revnet groutmateriale på plads).
Udmattelsesskader på stålet bestemt af belastninger og momenter:
…
Den nøjagtige værdi for de akkumulerede udmattelsesskader eller udmattelseslevetiden afhænger generelt af den anvendte model, inddata, metodik mv. Det
er sjældent, at alle detaljer og forudsætninger er til stede, og det er derfor vanskeligt at afgøre, hvilken beregning der er den mest pålidelige. Det antages, at
en forfinet model og detaljerede inddata generelt vil føre til mere pålidelige resultater end en mere simpel fremgangsmåde.
Udmattelsesberegningernes forskellighed kan illustreres ved at sammenligne
resultaterne fra de oprindelige beregninger med de beregninger, der er indeholdt i bilagene.
•
•
•
•
•
•
•

De oprindelige beregninger indikerer, at udmattelseslevetiden er på
over 60 år for sponsonen.
[SCIG rapporten], groutmateriale fæstnet til begge ståloverflader:
Sponsonens øverste del 6 år, sponsonens nederste del 24 år
[SCIG rapporten], brud på den adhæsive binding til begge ståloverflader: Sponsonens øverste del 76 år, sponsonens nederste del 24 år
[SCIG rapporten], 10 mm mellemrum ved caissonen: Sponsonens øverste del over 76 år, sponsonens nederste del under 1 år
[Professor Baltrops rapport af 21. juni 2012], ingen slitage på groutmaterialet: Sponsonens gennemsnitlige udmattelseslevetid 30 år
[Professor Baltrops rapport af 21. juni 2012], brud på den adhæsive
binding i groutmaterialet men ingen slitage på groutmaterialet: Den
gennemsnitlige udmattelseslevetid for sponsonens øverste del 33 år
[GISS rapporten], område 1 mellemrum 0,2 mm: Sponsonens nederste
del 45 år
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•
•
•

[GISS rapporten] område 4 mellemrum 0,2 mm: Sponsonens nederste
del 23 år
[GISS rapporten] område 1 mellemrum 5,0 mm: Sponsonens nederste
del 6 år
[GISS rapporten] område 4 mellemrum 5,0 mm: Sponsonens nederste
del 2 år

De valgte eksempler viser, at sponsonens udmattelseslevetid i høj grad afhænger af den anvendte fremgangsmåde, de anvendte data og det valgte område af
sponsonen.
[GISS rapporten] er det eneste bilag, som indeholder en fuldstændig og systematisk udmattelsesanalyse af sponsonen. (Det er meningen, at beregningerne i
[GISS rapporten] skal erstatte beregningerne i [SCIG rapporten]). [GISS rapporten] indeholder udmattelsesberegninger af sponsonen for en række revnestørrelser (0,2, 1, 3 5,7 og 10 mm). Disse beregninger giver et klart billede af,
hvordan sponsonens udmattelseslevetid afhænger af mellemrummet som illustreret i figuren nedenfor (bearbejdet efter [GISS rapporten]). Den enkelte beregning er foretaget under ensartede betingelser ved brug af en konstant revnestørrelse. For et mellemrum på 0,2 mm er udmattelseslevetiden mellem 20-40
år, og dette tal falder til mellem 2-6 år for et mellemrum på 5 mm og 1-2 for et
mellemrum på 10 mm.

Resultaterne i [GISS rapporten] anses for at være repræsentative. De absolutte
værdier for udmattelseslevetiden er lavere end de oprindelige dimensioneringsberegninger foretaget af MSC, men forskellen er ikke overraskende i betragtning af forskellen i modeller og modelleringsteknikker, forudsætninger vedrørende mellemrummet, valg af SN-kurve, valg af havtilstand, simuleringstid,
anvendelse af vindlast mv. Beskrivelsen af inddata og de grundlæggende forudsætninger i [GISS rapporten] er meget grundig og synes at fremstille platformen/sponsonen på en detaljeret og realistisk måde. De enkelte forudsætninger i [GISS rapporten] vurderes og diskuteres i [LIC2 rappporten]. Den kritik,
der rejses i [LIC2 rapporten], er måske eller måske ikke berettiget, men den
udvikling med hensyn til udmattelsesskade, der er illustreret i figuren, anses for
at være korrekt (og bekræftet af de udmattelsesrevner, der blev konstateret).
Figuren illustrerer betydningen af revnestørrelsen for sponsonens udmattelseslevetid, således som dette generelt er dokumenteret ved [GISS rapporten]. Andre bilag konkluderer ligeledes, at sponsonens udmattelseslevetid reduceres
voldsomt, når revnen i den udstøbte samling bliver større. Forholdet mellem
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revnestørrelse og udmattelsesskade anvendes til at regne baglæns for at finde
den akkumulerede udmattelse i perioden 1998-2009. Ifølge de baglæns beregninger, der er vist i bilag 37, figur 8.50 og 8.56, (område 2 og 4), skulle der allerede i 2004/05 være sket et svigt/sammenbrud af sponsonen (akkumulerede
udmattelsesskader på dette tidspunkt er lig med 1,0). De akkumulerede udmattelsesskader i område 1 og 3 når 1,0 i 2009-2012.
Beregningerne i [GISS rapporten] viser, at de detaljerede forudsætninger, der
er anvendt i FE-modelleringen for input, simuleringstid, udformning af konstruktionsdetaljer mv. (…, side 25-37), kun er sekundære i forhold til forudsætningerne om revnestørrelsen.
Detailmodelleringen og forudsætningerne vedrørende inputparametre for vind,
bølger og strøm, dæmpning mv. kan have en målbar indvirkning på den beregnede udmattelseslevetid, men kun hvis den udstøbte samling er forblevet intakt
som en samling uden mellemrum. Figuren ovenfor viser, at en forøgelse af
revnestørrelsen fra 0 mm til 5 mm medfører et hurtigt fald i udmattelseslevetiden (lineært fald, samlet fald med en faktor ~10). Efterhånden som mellemrummet bliver større, overføres flere belastninger og momenter til sponsonens
nederste del, og en hurtig udmattelsesproces begynder. Under denne fase bestemmes udviklingen af udmattelsesskader primært af revneudviklingen.
Det er derfor nødvendigt i forbindelse med en evaluering af resultaterne at fokusere på de forudsætninger, som bestemmer revnestørrelsen og den tidsmæssige udvikling heraf. Jf. behandlingen af slitagemodeller ovenfor.”

Skønsmændene har besvaret spørgsmål 12 som følger:
”Spørgsmål:
Sagens parter er uenige om ordvalget "sammenbrud" eller "svigt", hvorfor dette
spørgsmål er todelt.
b) I hvilken udstrækning kunne man i efteråret 2009 beregne sandsynligheden
for konstruktionsmæssigt sammenbrud i løbet af vinteren 2009/10?
c) I hvilken udstrækning kunne man i efteråret 2009 beregne sandsynligheden
for konstruktionsmæssigt svigt i løbet af vinteren 2009/10?
Vurdering af spørgsmålet:
Spørgsmålet er todelt, og den eneste forskel er ordene "svigt" og "sammenbrud". Brugen af det ene ord frem for det andet ses ikke at være afgørende for
besvarelsen. Besvarelsen omhandler den situation, hvor sponsonen ikke ville
kunne bære belastningen fra caissonen, herunder bølgelaster, med det resultat,
at der ville sket yderligere skader, og platformen eller olieproduktionssystemet
ville være truet. Nedenfor er udtrykkene "sammenbrud/svigt" anvendt til at beskrive den situation.
I august 2009 blev der konstateret revner i caissonens understøtning, og der
blev straks iværksat undersøgelser af, hvor alvorlige skaderne var på sponsonen, samt eventuelle nødvendige afbødende tiltag. Et af formålene på det på-
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gældende tidspunkt var at fastslå sandsynligheden for et sammenbrud/svigt,
som kunne bringe menneskeliv i fare og udgøre en trussel mod miljøet.
Formålet med dette spørgsmål er at klarlægge, i hvilket omfang det var muligt i
efteråret 2009 at fastslå sandsynligheden for sammenbrud/svigt.
Kortfattet svar:
[Professor Barltrops rapport af 24. januar 2011] indeholder en gennemgang og
vurdering af dokumenter, som omhandler konstruktionens evne til at modstå
ekstreme bølgelaster i vinterperioden 2009/10. [Professor Barltrops rapport af
24. januar 2011] konkluderer på baggrund af disse rapporter og supplerende
sandsynlighedsberegninger, at sandsynligheden for sammenbrud/svigt som følge af en konkret situation med ekstreme bølgeforhold i vinteren 2009/10 var
1/340-1/40 med et bedste skøn på 1/140 (pr. år).
Det i [[Professor Barltrops rapport af 24. januar 2011] omhandlede arbejde
blev leveret i januar 2011 og er baseret på dokumenter udarbejdet i perioden
september 2009 til og med februar 2010. Det skønnes, at et tilsvarende arbejde
kunne have været udført i vinteren 2009/10. Det vurderes dog ikke, at sandsynligheden for sammenbrud/svigt kunne have været beregnet med en større nøjagtighed eller mindre usikkerhed inden for den pågældende tidsramme.

Undersøgelserne er baseret på sponsonens forhold som observeret i forbindelse
med inspektionsprogrammet og indeholder en margin for yderligere revnevækst. Der er ikke foretaget nogen udmattelsesvurderinger som led i undersøgelserne. Det er vores opfattelse, at yderligere udmattelsesskader ville være i
form af vækst af de allerede konstaterede revner, selvom det ikke kunne udelukkes, at nye revner kunne udvikle sig, eller at en lastomfordeling kunne føre
til en pludseligt forøget revnevækst. Yderligere udmattelsesskader i form af en
usædvanlig stor revnevækst eller nye revner ville medføre en forhøjelse af den
ovenfor angivne sandsynlighed for sammenbrud/svigt.
…
[Professor Barltrops] skøn over sandsynligheden for svigt/sammenbrud er ret
snævert i betragtning af usikkerheden med hensyn til sponsonens betingelser
og de skiftende bølgeforhold. Udover de dokumenter, som NB har gennemgået, foreligger der ingen yderligere dokumentation eller analyser, som underbygger hans konklusion. Hvis pålideligheden af NB' s skøn over sandsynligheden for sammenbrud/svigt skulle forbedres, skulle man foretage yderligere detaljerede konstruktionsanalyser og beregninger af udmattelsesrevnevækst. Den
største hindring i den forbindelse har været den tid, der var til rådighed til at
udarbejde inddata, herunder placering og omfang af indre og ydre revner, en
nøje undersøgelse af det tilbageværende groutmateriale, detaljerede miljødata
osv., som alt sammen skulle anvendes sammen med en avanceret konstruktionsmodel. En yderligere udfordring i forbindelse med sådan undersøgelse ville
være at fastslå, i hvilket omfang der allerede var sket en spændingsomfordeling
i den beskadigede konstruktion. Det vurderes, at den tid, det ville kræve at ud-
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føre en sådan avanceret analyse, ville overstige den tid, der var til rådighed inden vinteren 2009/10.
Der er ikke foretaget nogen udmattelsesvurderinger som led i undersøgelserne.
Det er vores sagkyndige skøn, at yderligere udmattelsesskader ville være i form
af vækst af de allerede konstaterede revner, selvom det ikke kan udelukkes, at
nye revner ville udvikle sig. Yderligere udmattelsesskader i form af en usædvanlig stor revnevækst eller nye revner ville medføre en stigning i den ovenfor
angivne sandsynlighed for sammenbrud/svigt, som kun tager højde for en ekstrem begivenhed. …”
Skønsmændene har besvaret spørgsmål 13 som følger:
”Kan skaden på sponson repareres uden udarbejdelse af nyt design?
Vurdering af spørgsmålet:
I betragtning af skaderne på sponsonen, som konstateret ved undersøiske inspektioner foretaget i efteråret 2009 eller kort tid derefter, kan skaden på sponsonen så repareres uden udarbejdelse af nyt design.
Kortfattet svar:
Vi vil i det følgende diskutere to definitioner af udtrykket "kan repareres":
l.
at bringe sponsonen tilbage til ubeskadiget stand som lige efter fremstilling og/eller installation
2.
at bringe sponsonen tilbage til en stand, hvor den fortsat opfylder funktionskravene.
Det er ligeledes vigtigt i forbindelse med dette spørgsmål at overveje, hvad ordene 'nyt design' betyder. Nogle gange henviser design til en genstands udformning og funktionalitet, men i dette tilfælde, også selvom udformning og
funktionalitet er uændret, indebærer det også en revurdering af konstruktionsberegningerne for at be- eller afkræfte, at det 'nye design' kan leve op til de
grænsetilstande, som kræves i henhold til sikkerheds- og mere moderne designregler.
For så vidt angår den første definition af 'kan repareres' er det klart, at dette ikke vil være muligt. En udskiftning af alle de revnede plader i sponsonen med
'nye' plader vil være ekstremt dyrt. Enten skal der udarbejdes nogle undersøiske arbejdsprocedurer for at muliggøre udskiftning og svejsning af pladerne,
eller også skal olietanken på en eller anden måde bringes op til overfladen for
derefter at blive sat på plads igen, efter at reparationerne er blevet udført et
'tørt' sted. Der skal udarbejdes nye konstruktionsberegninger og procedurer for,
at en af disse muligheder kan lade sig gøre. Herudover skal konstruktionsberegningerne for Siri-konstruktionen som helhed efterprøves og i nødvendigt
omfang ajourføres.
Den anden definition af 'kan repareres' kræver yderligere overvejelser:
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l.
2.

3.

Udbredelsen af revner kan evt. standses ved at bore huller ved revnernes ender.
Caisson/sponson-samlingen kan desuden evt. udstøbes på ny (som beskrevet i [Norecos Concept Describtion af 1. juni 2011], hvorved lastvejen for bøjningsmomenter i caissonen genetableres til den øverste del
af sponsonen og den nederste del aflastes.
Det synes dog usandsynligt, at den funktion, som sponsonens nederste
del har, i forhold til at bære caissonens vægt, kan retableres, uden at det
samtidig kræver betydelige ressourcer i forhold til at udarbejde meget
dyre undervandsarbejdsprocedurer på samme måde som med den første
definition ovenfor. Caissonens vægt bæres i dag af en understøtning på
havbunden, og dette synes at fungere meget godt.

Måske kan elementets understøttende funktion opretholdes eller forbedres her
og nu med henblik på senere reparation, men udgør dette i så fald, sammen
med en plan fx som foreslået i [Norecos Concept Describtion af 1. juni 2011],
et eventuelt 'nyt design' eller ej? Selvom dette understøttende elements funktion på havbunden bekræftes som velegnet til formålet og godkendes som en del
af et 'gammelt design' med en normeret levetid, der matcher tidligere krav, vil
det kræve mange beregninger at undersøge, hvorvidt dette 'gamle design' er tilstrækkeligt til at opfylde andre funktionskrav for et bredt spektrum af søtilstande, der påvirker Siri-konstruktionen. Disse beregninger vil desuden ikke være
identiske med dem, der blev udført i forbindelse med den tidligere designproces, fordi:
l.

2.

3.

4.

Dette er en eksisterende konstruktion, som skal analyseres på baggrund
af de målte reaktioner for denne (snarere end de tidligere usikre designforudsigelser). Det vil sige, at dæmpningen fx kan anslås allerede på
baggrund af verificerede målinger. METOCEAN-betingelserne for Siriområdet kan ligeledes opdateres til at matche målinger af nyere dato eller historiske (hindcast) data for bølgehøjde og vindstyrke.
Enhver revurdering af udmattelse vil skulle baseres på de tre klart opdelte faser i konstruktionens levetid: Før revnerne blev konstateret; i
den fase, hvor den udstøbte samlings funktionalitet endnu ikke var fastslået, men understøtningen på havbunden var på plads; og til sidst med
understøtning på havbunden og det nye groutmateriale i sponsonen.
Nogle komponenter/detaljer vil være nye, og deres udmattelseslevetid
vil derfor blive nulstillet i den nye beregning, hvorimod andre vil involvere fortsat brug af gamle komponenter, og derfor vil den nye vurdering af fortsat skade også skulle indeholde udmattelsesskaderne fra
tidligere faser i konstruktionens liv.
Der er siden det oprindelige design kommet nye regelsæt, og konsekvenserne af disse for de gamle beregninger og de nye vil skulle vurderes og eventuelle ændringer vil skulle foretages.
Det bemærkes, at de tre faser, der er identificeret under pkt. 2 ovenfor,
ikke kun gælder for caissonen, sponsonen og den udstøbte samling,
men for hele Siri-konstruktionen. Eksempelvis indeholder [Norecos
Concept Describtion af 1. juni 2011], side 16, nærmere detaljer vedrø-
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rende den beregnede stivhed i caisson/sponsonforbindelsen under forskellige forhold:
(i)
intakt som konstrueret i 1998,
(ii)
revnedannelse, intet groutmateriale, 55 mm mellemrum;
(iii)
revnedannelse, med mellemlæg, 5 mm mellemrum;
(iv)
revnedannelse, arnstøbt på ny, ikke noget mellemrum.
Pkt. (ii) og (iii) er meget mindre stive end pkt. (i) og (iv), hvilket indebærer, at
når disse finder anvendelse, 'deles' en meget større del af de dynamiske belastninger med jack-up-konstruktionen, og jack-up'ens dæk/ben- og ben/tankforbindelser er derfor tilbøjelige til at blive meget mere belastet. Dette kan evt.
forventes at medføre udmattelsesskader i jack-up'en, og hele konstruktion bør
således undersøges.
Selvom [Norecos Concept Describtion af 1. juni 2011] gør meget ud af at forklare, at denne fremgangsmåde er en mulighed, og at den derfor kan opfattes
som en 'fornyelse af det tidligere design', er der stadig udestående designspørgsmål.
Det nye groutmateriales egenskaber vil skulle bestemmes under de betingelser,
der gælder for caisson/sponson-forbindelsen, nemlig dem, hvorunder den dominerende belastning (på grund af bølger) kan være hård og cyklisk med relativ kort periode, typisk 6 til 12 sekunder. Der skal udvikles nogle alternative
metoder for at gøre det muligt at anvende groutmaterialet under vand. Der skal
også foretages nogle beregninger for, om den nye udstøbte samling vil være
tilbøjelig til at nedbrydes på samme måde som den tidligere.
Der er nogle forhold, som vil forhindre dette 'gamle design' i at blive implementeret med et vellykket resultat, nemlig:
l. hvis der er revner, som ikke kan stoppes ved at bore enderne ud,
2. hvis sponsonen går i stykker og ikke er i stand til at forhindre, at caissonen falder ned på havbunden under en ekstrem søtilstand,
3. hvis der er revner i olietankene, som kan give anledning til olieudslip
og -forurening,
4. hvis jack-up'en allerede er overbelastet og skal styrkes eller afstives
på en eller anden måde.
Hvis vi tager konklusionerne i [Norecos Concept Describtion af 1. juni 2011]
og DS for pålydende, så anføres det i disse bilag, at visse af de nævnte forhold
muligvis allerede er identificeret. Der er dog alt for mange ukendte faktorer, ligesom det kræver alt for mange ekstra dimensioneringsberegninger for at fastslå, at dette er andet end et nyt design. Det anføres tillige i bilagene, at caisson/dæk-forbindelsen med tilhørende styrebjælker kræver yderligere udvikling.
Af nævnte årsager og af årsager afledt heraf konkluderer vi, at sponsonen kan
ikke repareres, uden at der udarbejdes et nyt design.”
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Skønsmændene har endvidere udtalt blandt andet følgende i deres besvarelse af spørgsmål
14:
”a)

b)

Skønsmændene bedes beskrive de konstruktionsmæssige udbedringstiltag, der er og vil blive foretaget af DONG, herunder bedes skønsmændene beskrive de fysiske specifikationer og/eller den forventede levetid
for de respektive dele af konstruktion.
I forsættelse af besvarelsen af ovenstående punkt 1 bedes skønsmændene endvidere beskrive, i hvilket omfang den udbedring, der allerede er
foretaget af DONG, samt de yderligere fremtidige udbedringstiltag,
som DONG foreslå, udgør eller vil udgøre en ændring og eventuelt også en forbedring af de fysiske specifikationer og/eller forventet levetid
for de respektive dele af konstruktionen.

Skønsmændene skal ved besvarelse alene udtale sig om de tekniske og økonomiske forhold i sagen.
Parterne er uenige om, hvorvidt nogle af de foretagne og planlagte udbedringstiltag udgør forbedringer i juridisk (forsikringsretlig) forstand og som følge
deraf, om der kan ske fradrag herfor i en eventuel forsikringssum.
Det er rettens opgave at afgøre, om en konkret udbedring rent juridisk udgør en
forbedring og i hvilket omfang. Men skønsmændenes sagkyndige beskrivelse
af de tekniske og økonomiske forhold i sagen er nødvendig for, at retten kan
vurdere de enkelte udbedringstiltag og træffe afgørelse om værdien af de forbedringer, som disse udbedringer- eller dele heraf - eventuelt udgør.
…
Kortfattet svar:
Spørgsmål 14a
Udbedring:
1. Midlertidig understøtning på havbunden og mellemlæg:
…
Den øjeblikkelige men temporære reparation bestod i en understøtning på havbunden, som skulle forhindre caissonen i at falde ned på havbunden, og et sæt
mellemlæg i den udstøbte forbindelse skulle retablere overførslen af belastning,
som i følge det oprindelige design skulle være foregået igennem groutmaterialet. Det var tydeligt, at understøtningen på havbunden og mellemlæggene ikke
genetablerede konstruktionens oprindelige styrke. Det stod klart, fordi revnen
fortsatte med at vokse, og der blev konstateret nye revner.
Sponsonen ville derfor når den skulle repareres endeligt have brug for en yderligere understøtning for at reducere de lodrette belastninger, der overføres til
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den. Supplerende fastgørelse ville desuden være nødvendig for at forhindre understøtningen i at flytte sig i tilfælde af høje bølger.
…
2. Sidestyret understøtning af caissonen

…
Planen var at opføre en understøtning, som ville gøre det muligt helt at frigøre
caissonen fra sponsonen. Caissonen kunne blive afskåret i toppen af sponsonen. … Denne løsning er illustreret i figuren ovenfor.
Det forklares ikke, hvorfor det var nødvendigt ud over den sidestyrede understøtning af caissonen at afstive platformen med trækbånd mellem benene.
Årsagen kunne være, at platformens egensvingningsperiode som følge af den
forøgede masse forårsaget af tilkoblingen af Nini/Cecilie og de nedbrudte
ben/tank- og ben/dæk-forbindelser var kommet tættere på perioden med bølger,
så den forøgede dynamiske respons var en trussel mod platformens udmattelseslevetid. Eller også kunne årsagen være, at platformens bølgerespons var
for stor til, at dæk/caisson-forbindelsen kunne klare det. Det er dog ren og skær
spekulation fra vores side. Løsningen med sidestyret understøtning blev forkastet i 2014.
3. Skråstagsløsning
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Skråstagsløsningen (trækbånd mellem benene) blev valgt, efter at adskillige
løsninger havde været undersøgt, som alle som målsætning at reducere platformens egensvingningstid. Denne løsning har i sig selv flere fordele:
a. Responsen på bølgelast mindskes som følge af en reduceret dynamisk forstærkning og øget stivhed
b. Modstanden mod et væltende moment øges
c. Momenterne i bensamlingerne reduceres
d. Udmattelseslevetiden stiger for de fleste undervandskomponenter
e. Caisson/dæk-forbindelsen vil overvejende fungere som understøtning for caissonen og derved reducere overførslen af belastninger til den sidestyrede understøtning/sponson
4. Nye revner i sponsonen

Der blev konstateret nye udmattelsesrevner i sponsonen i 2013. For at forhindre sponsonens evt. kollaps som følge af vandrette bølgelaster blev caissonen
bundet til platformens to sydlige ben ved hjælp af stropper. Dette gav en ekstra
lastvej for vandrette laster på caissonen.
5. Permanent understøtning på havbunden
DONG iværksatte i 2013 den såkaldte S2B-undersøgelse (som vi kun er sparsomt informeret om) med henblik på at skrinlægge den sidestyrede løsning
(guyed support solution). Projektet består i at gøre understøtningen på havbunden permanent og angiveligt at styrke ben/dæk-forbindelserne og caisson/dækforbindelsen.
Den sidestyrede understøtning havde en rørbøjle cirka midt på caissonen (jf.
ovenfor), og det er vores indtryk, at den sidestyrede understøtning ville have
båret alle belastninger på caissonen (egenvægt, vind- og bølgelaster mv.).
Vi er ikke i besiddelse af oplysninger vedrørende nødvendige forstærkninger,
af platformdækket, eller hvorvidt understøtning på havbunden kræver modifikationer for at eliminere behovet for de stropper, der forbinder caissonen med
platformens ben.
Fysiske specifikationer af/normeret levetid for udbedringen
Vi har ikke fundet nogen egentlig specifikation for reparationsløsningen eller
for den ønskede levetid.
Vi har heller ikke modtaget noget sammendrag af eller nærmere oplysninger
om de konstruktionsanalyser, der eventuelt kunne indeholde oplysninger om
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den forstærkning af dækket, der er nødvendig for at forhindre beskadigelse ved
installering/opspænding af skråstagerne (ifølge bilag DS, side 22).
Størstedelen af de reparationsmuligheder, der har været overvejet, hang sammen med en obligatorisk ordning med løbende inspektion og vedligeholdelse
([DONG’s Concept Description af 26. maj 2011], [Norecos Concept Description af 1. juni 2011] og DS). Bilag DS, side 22, identificerer behovet for midlertidige og permanente inspektions- og kontrolordninger, men bilaget indeholder
ingen nærmere oplysninger herom, hverken for så vidt angår disse eller de
strukturer og adgangsforhold, der vil være nødvendige for at implementere
dem.
Spørgsmål 14b
Den beskadigede del var sponsonen. Vi har ikke fundet nogen dokumenter, der
indeholder en nærmere begrundelse for/forklaring af, hvorfor platformen skulle
styrkes ved at tilføje skråstagene. Det siger sig selv, at der er flere fordele forbundet med dette, særligt fordi tilkoblingen af Nini/Cecilie havde reduceret
platformens kapacitet på flere måder ([LIC rapporten]). Det kan have været
nødvendigt at reducere platformens bevægelser for, at dæk/caissonforbindelsen kunne blive funktionsdygtig. Der kan således argumenteres for, at
skråstagerne var et nødvendigt led i reparationsløsningen. De bilag, vi har fået
udleveret, både til at begynde med og som en reaktion på de spørgsmål, vi stillede på skønsmandsmødet i november, indeholder ingen form for teknisk rapport, som på behørig vis dokumenterer målsætningerne med konceptet, eller en
diskussion eller præsentation af resultaterne af eventuelle konstruktionsanalyser vedrørende styrke eller udmattelse.
Til besvarelse af spørgsmål14b:
•
Ud af de reparationselementer, der er nævnt ovenfor, mener vi, at skråstagene og den deraf følgende forstærkning og afstivning af platformen
hovedsageligt er en forbedring af Siri, og at det kun i anden række er et
reparationselement.
•
Den sidestyrede løsning (guyed support solution), som nu er skrinlagt,
er efter vores opfattelse ikke længere en del af reparationen.
•
Der kan være andre konstruktionsændringer, som vi ikke er bekendt
med, og som skal anses for reparationselementer.”

Skønsmændene har endvidere udtalt blandt andet følgende i deres besvarelse af spørgsmål
15:
”15.1 Skal skønsmændenes bemærkninger på side 12 i deres svar på spørgsmål
8 forstås således, at deres konklusion er, at bruddet på den adhæsive binding i
groutmaterialet og dannelsen af spalten sandsynligvis opstod ved produktionsstart eller snarest derefter?
…
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15.2 Skal skønsmændenes bemærkninger på side 61 i deres svar på spørgsmål
8, forstås således, at deres konklusion er, at så snart den nederste del af spalten
mellem caisson og groutmateriale bliver ca. 0,5 mm, vil alle søtilstande begynde at bidrage til en forværring af udmattelsesskaderne i caissonens understøtning i sponsonens nederste del?
…
15.3 I bekræftende fald, var udviklingen af spalten fra dannelsen til en størrelse
på 0,5 mm da alene en funktion af tiden i drift; forskellige faktorer kan enten
have forsinket eller fremskyndet processen, men var årsagen ikke desto mindre
en følge af tid?
15.4 Skal skønsmændenes svar forstås således, at GISS-modellens beregninger
vedrørende udmattelse i sponsonstålet er baseret på prognosticerede miljødata
fra Basis of Design, enten reference 16 eller reference 17, der begge refererer
til potentielle ekstreme tilpasninger til omgivelserne?
Såfremt svaret ikke skal forstås som ovenfor anført, anmodes skønsmændene
om at præcisere svaret.
15.5 l bekræftende fald, finder skønsmændene da, at GISS-modellens beregninger ville kunne afspejle den faktiske udvikling af udmattelsen mere præcist,
hvis modellen havde været baseret på (eller var blevet omarbejdet i forhold til)
faktisk registrerede historiske [hindcast] miljødata for perioden 1998 til og med
2009 som tilkendegivet i bilag DT til processkrift E?

Svar 15.1:
Der er ingen klare beviser for, hvornår der er sket brud på den adhæsive binding mellem groutmateriale og caisson. Bruddet på den adhæsive binding kan
ske, uden at der danner sig nogen målbar spalte. Men når bruddet først er sket,
vil der umiddelbart herefter danne sig en spalte, når der opstår en temperaturforskel over den udstøbte samling. Hvor stor denne spalte vil være til at begynde med, bestemmes af den faktiske temperaturforskel.
Det fremgår af oplysninger vedrørende produktionsopstarten ([LIC rapporten],
underbilag E6-A1), at det producerede volumen i marts 1999 var på 1.000 m3
pr. dag, og at det steg gradvist, indtil man nåede et maksimum på 7.000 m3 pr.
dag i juni 1999.
Hvis bruddet på den adhæsive binding skyldes temperatur alene, ville dette
formentlig ikke være sket før man var nået op på den maksimale olieproduktion og temperatur (maj - juni 1999).
Hvis bruddet skyldes en kombination af last og temperaturforskel, ville bruddet
formentlig være sket senest i vinteren 1999 i forbindelse med hårdt vejr.
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Det er ikke muligt at udpege, hvad der præcist var skyld i bruddet på den adhæsive binding, men det anslås, at en spalte vil være begyndt at danne sig på et
eller andet tidspunkt i løbet af perioden fra maj 1999 til vinteren 1999/2000.
Svar 15.2:
Svaret skal forstås på den anførte måde.
Det bemærkes som beskrevet i besvarelsen af spørgsmål 8, at spalten følger caissonens udbøjning og er 3 mm øverst på kraven. Ved mindre bølgepåvirkning
vil der ikke være kontakt mellem caisson og groutmateriale, og sponsonens nederste del vil bære alle laster under disse betingelser.
Svar 15.3:
På trods af alle de undersøgelser og analyser, der er foretaget, siden udmattelsesrevnerne blev opdaget, er det stadig uklart, hvilken begivenhed, fænomen
og/eller forhold der har haft størst betydning for, at spalten blev større end den,
der var opstået som følge af temperaturforskellen.
Tid har helt sikkert spillet en rolle, men det er ikke muligt at udarbejde en pålidelig model for spaltens vækst, hvor det er tid alene, der er den vigtigste inputparameter.
Med henvisning til besvarelsen af spørgsmål 9 er det opfattelsen, at spaltens
udvikling primært skyldes almindelig slitage og den er betinget af at groutpartiklerne i samlingen forsvinder. Det skønnes, at Achards slitagemodel er en
rimelig model at anvende, men den beskriver ikke den mekanisme, som fjerner
groutpartikler fra samlingen. De primære inputvariable til bestemmelse af slitage er kontakttrykket og den relative bevægelse af de to overflader, der er i
kontakt med hinanden. Begge disse fænomener finder sted over tid, men det,
der driver denne udvikling, er de miljømæssige belastninger i form af påvirkninger fra vind, bølger og havstrømme og de tvungne bevægelser af caissonens
top, som disse miljømæssige belastninger på platformen medfører. …”
I deres besvarelse af spørgsmål 16 har skønsmændene anført blandt andet følgende:
”16.1 Skal skønsmændenes bemærkninger på side 3 i deres svar på spørgsmål
8 forstås således, at deres konklusion er, at designerne sandsynligvis var vidende om svagheden af adhæsionen mellem caisson og groutmateriale?
Såfremt svaret på spørgsmålet ikke skal forstås som ovenfor anført, anmodes
skønsmændene om at præcisere svaret.
16.2 Skal skønsmændenes bemærkninger på side 5 i deres svar på spørgsmål 6
forstås således, at designerne ikke var tilstrækkeligt opmærksom på risikoen
for, at brud på den adhæsive binding og en eventuel efterfølgende nedbrydning
af groutmaterialet kunne accelerere udmattelsen i konstruktionens kritiske dele?
- [FE analyse af 7. januar 1997]; pkt. Al.2 side 57 af 59
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Såfremt svaret på spørgsmålet ikke skal forstås som ovenfor anført, anmodes
skønsmændene om at præcisere svaret.
16.3 l bekræftende fald, anser skønsmændene da den øgede udmattelsesudvikling i sponsonstålets nederste del for at være en følge af denne manglende opmærksomhed i design processen?
16.4 Har skønsmændene i Basis of Design konstateret nogen hensyntagen til
behovet for forbyggende inspektion som den, der henvises til i deres bemærkninger til besvarelsen af spørgsmål 6 (på side 5) og i besvarelsen af spørgsmål
10 (side 4)?
- [Rambølls strukturanalyse af 10. september 2009]: pkt. 2.2 side 3, og
pkt. 9.5 side 24-26
- [Beregningsforudsætninger og funktionskrav af 21. marts 1997]: pkt.
5.2 side 15
…
Svar 16.1:
Ja, svaret skal forstås på den anførte måde.
Designerne har i deres beregninger til de pågældende designcases forudsat, at
der ikke ville være nogen adhæsion mellem groutmateriale og caisson. Der
henvises endvidere til [FE analyse af 7. januar 1997], underbilag Al "indeslutning af groutmateriale".
Svar 16.2:
Det følger af diskussionen i [FE analyse af 7. januar 1997], pkt. A1.2, side 57
af 59, vedrørende indeslutning af groutmateriale, at designerne var opmærksomme på risikoen for brud på den adhæsive binding mellem groutmateriale og
stål.
Designerne synes dog ikke at have været opmærksomme, at der kunne opstå en
spalte i fuld dybde mellem grout og caisson, og at denne ville fortsætte med at
udvikle sig, og at den derefter ville føre til en hurtig udvikling af udmattelsesskader i sponsonens nederste del.
Det var designernes forventning, at hvis indeslutning af grouten kunne etableres, og knusning undgås, så ville den udstøbte samling forsat virke efter hensigten.
Svar 16.3:
De fysiske forhold, der har ført til de konstaterede udmattelsesskader i sponsonen, er indlysende (skade på den udstøbte samling).
Det står ligeledes klart, at man i designfasen ikke forudså eller undersøgte denne situation, for havde det været forudsat, at der ville opstå alvorlig slitage på
groutmaterialet, så ville der have været taget højde for denne situation i designprocessen, eller man ville have valgt en anden tilgang til caison/sponsonforbindelsen. Jf. også besvarelsen af spørgsmål 6 på side 5.
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For at kunne konkludere, at slitagen eller skaderne på groutmaterialet skyldes
manglende opmærksomhed i designprocessen, kræver det nødvendigvis en entydig forklaring på, hvorfor slitagen/skaderne på groutmaterialet er opstået. Et
af formålene med foreliggende sag synes netop at være at nå frem til sådan entydig forklaring.
…
Svar 16.4:
Det står klart, at hvis sponsonen var blevet konstrueret anderledes, fx med en
række inspektionshuller, eller hvis den var blevet udstyret med særlige instrumenter til overvågning af caissonens bevægelser, kunne skaderne på den udstøbte samling have været opdaget tidligere. Tilsvarende ville en specifik inspektionsplan der omfattede konstruktionssamlingen kunne have samme effekt.
De tekniske undersøgelser i bilag 37 viser, at caissonens bevægelser kunne have været opdaget i 2005 på baggrund af de årlige videoinspektioner.”

I deres besvarelse af spørgsmål 17 har skønsmændene anført blandt andet følgende:
”Svar 17.1:
…
Det har ikke på baggrund af det foreliggende materiale kunnet konkluderes, at
risikoen for sponsonens kollaps og caissonens deraf følgende
svigt/sammenbrud er lavere end 10-3 pr. år (relevant i forhold til perioden før
monteringen af den undersøiske understøtning og anbringelsen af stålmellemlæg i den udstøbte
samling).
Den usikkerhed, der er forbundet med de forskellige estimater, er til gengæld
stor, og det kan ikke udelukkes, at risikoen for et kollaps lå under 10-3.
Svar 17.2:
l spørgsmålet udbedes en forklaring på en sikkerhedsfaktor, hvorimod spørgsmål 17.1 omhandler risikoen for svigt/sammenbrud. I besvarelsen forudsættes
det, at spørgsmålet er knyttet til 17.1, og at det er risikoen for
svigt/sammenbrud, der spørges om.
Det er ikke klart, om spørgsmålet går på den situation, hvor en beskadiget konstruktion repareres eller forstærkes for at forhindre yderligere skader, eller om
spørgsmålet går på nye konstruktioner.
Almindeligt anerkendte sikkerhedsfaktorer vedrørende konstruktionsmæssig
sikkerhed er generelt kun relevante for nye eller ubeskadigede konstruktioner.
Når en konstruktion har lidt alvorlig skade eller er under reparation, accepteres
der normalt en lavere sikkerhedsfaktor eller højere risiko for kollaps (hvordan
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ville konstruktionen ellers kunne blive repareret), men der er ikke nogen standard sikkerhedsfaktor for risikoen for kollaps, som kan anvendes i den specifikke situation. I stedet skal der anvendes en specifik risikoanalyse til fastsættelse af de forhold og arbejdsrutiner, som sikrer, at risikoen for mennesker og
for forurening/miljøskade er på et acceptabelt niveau. Dette niveau skal fastsættes af operatøren, ejeren og myndighederne i fællesskab.
…
Svar 17.3:
Det er meget usikkert at estimere hvor meget pladerne i sponsonen skal revne
yderligere før denne kollapser. Det er i endnu højere grad usikkert, når ikke der
er mulighed for at foretage omfattende konstruktionsmæssig modellering og
analyse. Der kan desuden defineres et stort antal forskellige revnemønstre, som
alle vil resultere i at den lodrette bæreevne vil blive voldsomt nedsat.
Det fremgår ikke, under hvilke betingelser, et svigt i sponsonen eventuelt kan
forventes. Der kan ved ekstrem bølgelast eventuelt opstå et svigt af sponsonen,
uden at der sker yderligere revnedannelse, alene af den grund at belastningerne
for høje for den beskadigede konstruktion.
…

3.

Svar 17.4:
Tre mulige scenarier for sponsonens svigt har været drøftet:
1.
Svigt i sponsonens lodrette bæreevne, som vil resultere i, at caissonen
vil falde ned på havbunden (med en penetration på op til 4 meter) og
der vil ske beskadigelse af området med brøndhoved, brøndrør og andet
udstyr, der hører til caissonen. Det skønnes usandsynligt at caissonen
vil tilte i denne fejlmodus, eftersom den øverste del (af sponsonen) ikke
er beskadiget (med undtagelse af groutmaterialet), og caissonen kan
forventes at glide gennem kraven.
2.
Svigt af sponsonens laterale bæreevne, hvorved den nederste del af
caissonen glider sidelæns. Der kan som følge heraf ske svigt i understøtningen øverst i caissonen, og caissonen kan tilte over. Vandret bølgelast og platformdækkets bevægelse kan medføre laster, som overstiger den beskadigede sponsors bæreevne. Dette vurderes som en usandsynlig fejlmulighed, eftersom den øverste del af sponsonen er designet
til at modstå sådanne laster, og svigt af den udstøbte samling vurderes
ikke at have påført ståldelene i dette område nogen konstruktionsmæssige skader.
Skønsmændene ønsker ligeledes at se på effekten af caissonen når den
belaster platform dækket i den situation hvor de beskadigede svejsesamlinger nederst i sponsonen har reduceret momentoptagelsen her til
noget nær nul. Vil de laster, der påvirker jack-up'en i dette tilfælde være tilstrækkeligt store til at beskadige jack-up'ens ben? Dette scenaries
synes behandlet af MSC, og en oversigt over resultaterne er beskrevet i
[professor Barltrops rapport af 24. januar 2011], side 31- 32. Det ser ud
til, at SIRl-platformens dæk og ben under en 10-års bølge vil have til-
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strækkelig bæreevne til at modstå den ekstra belastning, der vil være et
resultat af at caisson/sponson-samlingen mister sin momentkapacitet.
(Løftesystemet kan dog vise sig ikke at være stærkt nok).”

Forklaringer
Der er for landsretten afgivet forklaringer af vidnerne Morten Sand Jensen og Henrik Aanæs. Der er endvidere afgivet supplerende forklaringer af vidnerne Morten Bærheim og
Svend Erik Jensen.

Morten Sand Jensen har forklaret blandt andet, at han i 1995 blev uddannet som civilingeniør, og at han efterfølgende har opnået en Ph.d.-grad. Hans speciale ligger inden for vandbygning. Han arbejdede hos Rambøll i seks år, inden han i 2005 blev ansat som konsulent i
DONG, hvor han fortsat er ansat. Hos DONG arbejdede han under Lars Erik Storck frem
til 2010.

DONG havde oprindeligt overtaget et inspektionsprogram fra Statoil, som var relativt simpelt. I årene 2004/05 udarbejdede DONG i samarbejde med Det Norske Veritas et særligt
”Risk Based Inspection”-program (RBI-program). Der er fra myndighedernes side fastsat
visse retningslinjer for inspektionerne, og det er hans vurdering, at Statoils oprindelige
inspektionsprogram i det væsentlige var baseret på disse retningslinjer. Det RBI-program,
som DONG udarbejdede i samarbejde med Det Norske Veritas, tog også afsæt i de offentligretlige retningslinjer på området.

Ved inspektion af en platform benytter man et såkaldt ROV-skib, der er udstyret med en
undervandsrobot. Om bord på skibet er der dels en pilot, som styrer robotten, dels en uafhængig inspektør. Herudover ville han normalt også være til stede på skibet som repræsentant for operatøren, ligesom der deltager en repræsentant fra Det Norske Veritas. Inspektørerne har typisk gennemgået et uddannelsesforløb fra en internationalt anerkendt uddannelsesinstitution og er certificerede.
Inspektionen tager udgangspunkt i et ”standardprogram”, som inspektørerne er uddannet i.
Hertil kommer, at operatøren kan have særlige ønsker med hensyn til, hvad inspektionen
skal fokusere på. Piloten og inspektøren vil overordnet set have fokus rettet mod eventuelle
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uregelmæssigheder, hvilket for eksempel kunne være rust, slagmærker på platformens ben
og lignende.

Selve inspektionen foregår på den måde, at inspektøren dirigerer piloten hen til de steder
på platformen, der skal undersøges under inspektionen. Normalt er det dog på forhånd aftalt mellem piloten og inspektøren, hvilke komponenter der særligt er genstand for inspektion på baggrund af de inspection sheets, der var udarbejdet forud for inspektionen.

Efter gennemført inspektion udarbejder inspektøren en rapport, som sendes til operatøren, i
dette tilfælde DONG. Herudover udarbejder Det Norske Veritas en særskilt rapport fra
inspektionen. I rapporterne oplistes alle konstaterede uregelmæssigheder, og eventuelle
bekymringsfelter vil blive særligt adresseret i rapporterne.

Det blev gennemført årlige inspektioner på Siri-platformen. DONG foretog ikke selv inspektionerne, men fik opgaven udført af eksterne partnere. DONG benyttede sig typisk af
virksomheden Fugro til at foretage inspektionerne. En undervandsinspektion af Siriplatformen tager normalt omkring en uge, og omkostningerne hertil beløber sig til omkring
1 million kr. om dagen.

Hans arbejde består blandt andet i at gennemlæse rapporterne fra inspektionerne. Han har i
den forbindelse fokus på, om der måtte være eventuelle uregelmæssigheder, herunder
eventuelle uforudsete lækager, tabte objekter, der vil kunne have ramt tanken, eller lignende. Han husker i dag ikke, om han gennemså rapporten fra 2005 på daværende tidspunkt.
Men han har, når han har modtaget en inspektionsrapport i de følgende år, sammenholdt
denne rapport med rapporterne fra de forudgående år, og han har i den forbindelse gennemlæst alle inspektionsrapporter vedrørende Siri-platformen helt tilbage til år 2001. Der
var ikke nogen specielle uregelmæssigheder noteret i rapporten fra 2005.

Han gennemså ikke videoen fra inspektionen i 2005 på daværende tidspunkt, men han har
efterfølgende gennemset de relevante dele af videoen. Det ser ud til, at der var kontakt
mellem ventlinen og kraven, og inspektøren valgte derfor, at der skulle tages nogle stillbilleder heraf. Det er hans vurdering, at inspektionen i 2005 blandt andet havde omfattet
ventlinen, og at inspektøren var opmærksom på eventuelle tegn på slitage, hvilket kan være
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grunden til, at han rapporterede om ”an anomalous situation” og tog videostills heraf. Inspektøren har ikke været bekendt med designet og har derfor reageret på, at der syntes at
være kontakt mellem ventlinen og kraven. Vidnet kunne under sit gennemsyn af inspektionsvideoen fra 2005 ikke konstatere, at der var en bevægelse mellem caissonen og kraven.
Med hans kendskab til designet var der ikke tale om uregelmæssigheder. Han har endvidere ved en gennemlæsning af inspektionsrapporten fra 2005 konstateret, at der i rapporten
ikke er nogen anmærkninger om bevægelse. Af rapporten fremgår det således alene, at der
var en anmærkning omkring ventlinen i relation til risikoen for slitage, men efter hans opfattelse skal denne bemærkning ses i sammenhæng med, at inspektøren ikke havde nærmere kendskab til designet.

Forud for inspektionen i 2009 var der ingen bekymringsfelter i forhold til Siri-platformen,
og han overvejede derfor, om man eventuelt skulle undlade ROV-inspektionen i det pågældende år, hvilket han nævnte for sin chef Lars Erik Storck. I dag kan han godt se, at
dette var en uheldig vurdering, som hans chef heldigvis ikke fulgte.

Efter inspektionen den 31. august 2009 var Lars Erik Storck formentlig den første person
”på land”, der blev orienteret om de konstaterede revner. Ham bekendt modtog Lars Erik
Storck denne besked den 1. september 2009 tidligt om morgenen. Vidnet hørte herom
umiddelbart efter, og det var en meget rystende besked. De kunne konstatere, at der var
meget tydelige revner på steder, hvor der bestemt ikke skulle være revner. Nogle af revnerne var 7-8 meter lange, og de kunne se, at pladerne bevægede sig mod hinanden.

Der befandt sig omkring 50 mennesker på platformen, og DONGs første prioritet var at
finde ud af, om disse personer kunne forblive på platformen. Personligt sov han ikke i to
dage efter at være blevet orienteret om revnerne. Hans opgave i den første tid efter, at revnerne var blevet konstateret, var at sikre, at der konstant blev gennemført ROV-undersøgelser, således at DONG konstant kunne overvåge eventuelle udviklinger i revnerne. De
fik i de følgende dage også skåret hul ind i sponsonen, således at de kunne observere, om
der var indvendige revner, hvilket var tilfældet. Deres bekymring gik i særlig grad på risikoen for kollaps af platformen samt i den forbindelse tab af personel og olieudslip. De fik
i løbet af de første par uger også renset siderne på sponsonen for marinebegroning, og de
konstaterede derefter nogle flere revner end oprindeligt konstateret. De konstaterede i
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samme periode ikke, at revnerne udviklede sig markant. Revnerne var imidlertid ikke statiske. De udviklede sig således løbende frem til begyndelsen af 2010, hvorefter udviklingen
af revnerne aftog som følge af seabed supporten og de huller, der blev skåret omkring revnedannelsen.

RBI-programmet indebar, at sponsoren blev vurderet som værende på samme risikoniveau
som tanken. Platformens ”ben” blev derimod betragtet som vigtigere end caissonen, hvorfor der blev foretaget inspektion af platformens ”ben” hvert år, hvorimod caissonen, sponsonen og tanken muligvis kun var genstand for inspektion hvert andet år.

Inspektionerne i 2007 sammenholdt med 2009 er sket efter samme datasheet og samme
steder. Det er til gengæld hans indtryk, at, at sponsonen ikke var blandt de komponenter,
der var omfattet af inspektionen i 2008. Han har imidlertid set et videoklip, hvor ROVvideooptageren ”sejlede forbi” det område på sponsonen, hvor der det følgende år blev
konstateret revner. Det er hans fornemmelse, at videooptageren er kommet ”på afveje”,
men man får på videooptagelsen et visuelt indblik i området. Det er hans overbevisning, at
man på videooptagelsen ville have set den meget markante revne med en bredde på omkring 1 cm., hvis den havde været til stede, da man foretog inspektionen i 2008. Han har
først fundet videoklippet fra inspektionen i 2008, hvor man visuelt ser sponsonen, for et
par måneder siden, i en ”mappe”, der egentlig relaterede sig til en anden del af inspektionen. Det er derfor ikke sikkert, at Lars Erik Storck havde set denne del af videoen, da han
afgav forklaring i Sø- og Handelsretten. Ham bekendt foretog man ikke rensning af marinebegroningen i forbindelse med inspektionerne i 2006 og 2007. Han kan derfor ikke afvise, at der allerede på dette tidspunkt var nogle mindre revner i sponsonen, som imidlertid
var skjult bag marinebegroning.

Han var med til at udvikle og designe seabed support løsningen. Det var ikke muligt at få
tanken bragt ind på land for at blive repareret. Seabed supportmodellen og ikke mindst
monteringen af cable stays og hulboringer førte til, at revnerne ikke udviklede sig i samme
grad som tidligere. I den første periode efter at seabed supporten var blevet installeret, var
der behov for løbende justeringer, men der har ikke været behov for at foretage justeringer
af seabed supporten i det seneste to et halvt år.
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Inspektionerne på Siri-platformen følger i dag samme program som tidligere, men der er
sket en udvidelse svarende til omkring en tredjedel for så vidt angår de komponenter, der
skal undersøges undersøisk. Sponsonen undersøges også indvendigt.

Henrik Aanæs har forklaret blandt andet, at han blev uddannet som civilingeniør i 2000, og
at han efterfølgende har opnået en Ph.d.-grad. Han har siden 2006 været ansat som lektor
på Danmarks Tekniske Universitet. Han blev kontaktet af Lars Erik Storck fra DONG i
efteråret 2013. DONG var interesseret i at få nogle undersøiske videooptagelser fra 2005
gennemgået og bearbejdet. Der blev udarbejdet en kontrakt herom mellem DTU og
DONG, og han mødtes flere gange med Lars Erik Storck i perioden september til november 2013. Opdraget til DTU var, at man skulle gennemgå videooptagelserne fra 2005 for at
få belyst, hvorvidt der var – eller ikke var - bevægelser i ventlinen i forhold til sleeve. Han
modtog videooptagelserne fra 2005 med tilhørende lydspor, ligesom han modtog en teknisk tegning samt et memo om ”Caisson Sleeve Movement, version III” (CISG-rapportens
annex). Han modtog derimod ikke still-billederne fra videoen.

Han har gennemset videoen rigtig mange gange, ligesom han har set billederne i memoet.
Det var hans umiddelbare opfattelse, at memoet ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet, og
han orienterede Lars Erik Storck om, at han ikke kunne bruge memoet.

Hans mail af 9. december 2013 til Lars Erik Storck skal ses i lyset af, at DONG ønskede en
meget høj nøjagtighed. Billedkvaliteten på optagelsen var imidlertid dårlig, og der var ingen skarpe og veldefinerede linjer at tage udgangspunkt i. Bundlinjen var, at materialet
ikke var godt til nok til, at han kunne udlede noget af det. Det var ikke en fuldstændig
umulig opgave, men opgaven ville blive ekstremt tidskrævende, uden at man var sikker på,
at man kunne komme det nærmere. Lars Erik Storck valgte at følge hans råd, og sagen blev
herefter lukket.

Morten Bærheim har supplerende forklaret blandt andet, at han var en del af designteamet i
hele perioden fra, Siri-platformen blev planlagt, og til at platformen blev installeret i Sirifeltet. Tanken og sponsonen blev bygget som en enhed i Korea, hvor caissonen ligeledes
blev monteret i sponsonens groutsvøb med grout. Tank, sponson og caisson blev herefter
sejlet til Norge. Han var i Korea en gang under bygningen af tanken, ligesom han var til
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stede under lastningen i Korea. Pålastningen og aflastningen forløb problemfrit, hvilket
også gjaldt for selve transporten. Det er sædvanligt, at der er en surveyer med under transporten og lastningen, og det var også tilfældet her. Efterfølgende var han ligeledes med
under transporten af platformen ud til Siri-feltet, hvor han befandt sig i en af slæbebådene.
Transporten ud til feltet samt nedsænkningen af tanken forløb ligeledes uden nogen form
for problemer. Der deltog i hele forløbet en repræsentant fra Lloyds, der dengang stod for
tredjepartscertificeringen.
Han var hovedforfatter på artiklen ”The Siri Production Jack-up Platform”. Formålet med
artiklen var at vise Statoils projekter frem, og artiklen havde nærmest karakter af at være
en salgsbrochure, hvori Statoil viste de seneste fremskridt inden for teknologien. Der var
ikke tale om en videnskabelig artikel.

Der er tale om en omkostningsoptimal platform, men platformen var designet til at overholde alle myndighedskrav samt Statoils egne retningslinjer på området. Når han anvender
ordet ”cheap”, betyder det således ikke, at der var tale om en discount løsning. Løsningen
var effektiv. Sirifeltet lå i et område uden rørføring, og der blev derfor i stedet etableret en
tank på havbunden. Selve platformen blev bygget på to år, hvilket var relativt hurtigt.
Artiklen ”Design and Installation of a Production Jack-up with Storage” er udarbejdet i
2000 eller 2001 og blev publiceret på en Jack-up konference i London i 2001. Han var
medforfatter til artiklen, som havde stort set samme indhold som den første artikel. Med
udtrykket ”stand alone structure” sigtes der til, at caissonen stod i et halvt år uden nogen
støtte fra platformens dæk, og at caissonen og sponson blev bygget som en enhed, hvorefter overdelen blev sat på. Det innovative bestod i, at der ikke tidligere havde været en tilsvarende kobling mellem caisson og platform. Øverst er caissonen knyttet til platformen
via to gafler, der er bygget ud fra skroget på dækket. Caissonen gribes af gaflerne, således
at det hele virker som én samlet struktur, og caissonens bevægelser formindskes.

Når man i artiklen har omtalt platformen som et fasttrack projekt, sigtes der hovedsageligt
til et omkostningseffektivt tidsforbrug, der blandt andet gik hurtigt, fordi man havde gennemtænkt designet på forhånd og ikke skulle ændre designkravene undervejs. Det skal ikke
forstås således, at processen var forhastet. Oprindeligt indgik det i deres overvejelser, at
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platformen skulle kunne flyttes, hvis det viste sig, at oliemængden i Siri-feltet var begrænset. Det viste sig dog, at man ikke ville kunne flytte opbevaringstanken som oprindeligt
planlagt. De havde formentlig ikke fået gennemtænkt denne løsning fuldt ud.

Design premises omfattede nogle punkter, der tog højde for fremtidig tilkobling af yderligere brønde inden for selve Siri-licensen. Der var derimod ikke taget højde for tilkobling af
andre oliefelter, herunder Ninni og Cecilie felterne, der først blev opdaget, efter at Siriplatformen var færdig.

I det oprindelige design var det tilsigtet, at belastningsoverførelsen af de vandrette kræfter
skulle være størst i den øverste del af groutsvøbet og mindre i den nederste del. Vandrette
kræfter mod højre ville således give størst pres øverst mod højre side af groutsvøbet og et
mindre pres nederst mod venstre side af groutsvøbet. Der er en forskel mellem manglende
adhæsion og et utilsigtet mellemrum. Når caisson og sponson sættes sammen, fæstner betonen til stålet (adhæsion). Det er velkendt og i sig selv uproblematisk, at der kan komme
brud på denne fæstning mod stålet. Problemet opstår først, hvis der kommer et egentligt
mellemrum af en vis størrelse.

Tanja Jo Ebbe Dalgaard har supplerende forklaret blandt andet, at hun har været tilknyttet
Siri Caisson projektet hos DONG. Hun kom således ind i projektet i forbindelse med sin
ansættelse i februar 2011 og overtog hovedansvaret for projektet i maj 2011.

I januar 2011 havde DONG besluttet sig for en integreret model med cable stays og guyed
support som den foretrukne løsningsmodel. DONG havde i den første del af forløbet ”kørt
hele processen” med Noreco, men Noreco satsede i 2011 på en alternativ løsning. I juni
2011 var henholdsvis DONGS og Norecos respektive forslag til afstemning, og såvel
DONG som Noreco stemte mod hinandens forslag. DONG vurderede, at Norecos løsning
med regrouting ikke kunne udgøre en permanent løsning, og at regrouting højst kunne udgøre en del af den endelige løsning. Energistyrelsen og DNV støttede denne vurderingen.
Dette førte til, at DONG købte Noreco ud.

DONG bestilte materialerne, før de gik i gang med selve engineering for at undgå ventetid.
Da de kom i gang med en mere detailed engineering, viste projektet sig dog at være mere
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kompliceret og mere omkostningsfuldt end forudsat, og det totale estimat for omkostningerne med etablering af en samlet løsning endte på omkring 3,5 mia. kr. Man akkumulerede samtidig en masse viden blandt andet gennem moniteringen af sponsonen, ligesom man
høstede mere konkrete erfaringer med seabed support løsningen, der oprindeligt kun havde
skullet gøre det muligt at kunne fortsætte produktionen midlertidigt, indtil den permanente
løsning var på plads.

Dette mundede blandt andet ud i, at teknikerne i november 2012 begyndte at stille spørgsmål ved behovet for at installere guyed support, idet det kunne være, at en kombination af
sea bed og cable stays måske var ville vise sig at være tilstrækkelig også som permanent
løsning. Denne tvivl var dels betinget af de indhøstede erfaringer, dels betinget af et sikkerhedselement, idet det ville være risikofyldt at installere guyed support, der blandt andet
omfattede nogle meget store clams, hen over olietanken. Hertil kom, at man også var bekymret for omkostningerne ved projektet.

I februar 2013 vedtog bestyrelsen, at projektet med guyded support skulle suspenderes
indtil videre, hvorimod man skulle fortsætte den del af projektet, der omfattede cable stays,
dog således at installeringen heraf blev udskudt til sommeren 2014. Projektet med guyed
support kunne dog til enhver tid blive genoptaget, hvis der måtte vise sig anledning hertil.
Energistyrelsen blev ligeledes præsenteret for DONGs tanker på et møde i februar 2013,
ligesom Det Norske Veritas var involveret i dette forløb. Styrelsen havde antaget en selvstændig rådgiver, ISC. Som hun opfattede det, havde Energistyrelsen ikke bemærkninger
til det ændrede projekt, forudsat at Det Norske Veritas sagde god for projektet, og at styrelsens egne rådgivere heller ikke havde indvendinger. For styrelsen var det en afgørende
forudsætning, at Det Norske Veritas certificerede projektet, hvilket skete i november 2014.

Den endelige reparation kom således til at omfatte cable stays løsningen i kombination
med seabed support, shims, udboring af revnespidserne samt den løbende monitering.

De løbende inspektioner af platformen omfatter i dag omkring 30 - 35 % flere komponenter sammenlignet med tidligere, og de omkostninger, der er forbundet hermed, er steget
med 30 %. Man er nu i færd med at planlægge den fremtidige afvikling af Siri. Den oprin-
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delige tanke bag platformen – en jack up rig – ville have forenklet en dekommissionering.
Med cable stays forøger omkostningerne ved dekommissionering forøget med 15-20 %.

Svend Erik Jensen har supplerende forklaret blandt andet, at hans hovedansvarsområde
oprindeligt var Ninni og Cecilie felterne samt rørledningerne hen til Siriplatformen. Efter
”tie in” i 2003/04 arbejdede han med nogle andre felter frem til 2006, hvorpå han blev involveret i Ninni Øst feltet. Han blev først tilknyttet Siri platformen i december 2009, hvor
han blev projektleder for en arbejdsgruppe, der skulle udforme den permanente reparation.
Han arbejdede hermed frem til slutningen af 2014, og der var i denne periode typisk mellem 20 og 40 personer, der refererede til ham.

Man vurderede et hav af løsningsmodeller, og DONG havde i den forbindelse en tæt løbende dialog med Energistyrelsen. De vidste ikke, om Siri ville styrte sammen, og de havde derfor ikke den luksus, at de roligt kunne designe for først derefter at bestille komponenter og installere. Det hele måtte gøres simultant, og flere projekter kørte parallelt.

Man tænkte først på en model alene med guyed support, men opdagede, at guyed suppport
ikke kunne virke uden en samtidig stabilisering af benene. I 2011 arbejdede de derfor med
en samlet løsning, der omfattede både guyed support og cable stays, og hvor projektet
tidsmæssigt var opdelt således, at de skulle starte med at etablere kablerne og først derefter
guyed support. I slutningen af 2012 overvejede de imidlertid at droppe guyed support. De
kunne således konstatere, at de tiltag, der allerede var taget, ændrede på forudsætningerne
for det samlede projekt. Dette var resultatet af en viden, som de havde akkumuleret løbende, og hvor de fik større indblik i effekten af stophullerne, seabed supporten og indsættelsen af shims. Samtidig viste installeringen af guyed support at være mere kompliceret og
væsentlig dyrere end oprindeligt antaget. Oprindeligt havde guyed support været hovedløsningen, mens cable stays alene skulle understøtte projektet. Havde man haft den nuværende viden fra projektets start kunne man have gættet, at der ikke var behov for guide
support. Men den viden havde man jo ikke på daværende tidspunkt, hvor der var behov for
en hurtig reaktion. Først i anden halvdel af 2014 var man færdig med de beregninger, der
endvidere viste, at der ikke var behov for guyed support.
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DONG havde en stor bekymring for sikkerheden for personalet, og man valgte derfor at
nedmande platformen ved bestemte bølgehøjder. Hans folk var de første, der blev taget fra
platformen, og i perioden fra 2011 til midten af 2014 kunne de ikke opholde sig på platformen i samlet omkring 1 år. Cable stays blev etableret i midten af 2014, og i slutningen
af 2014 fik de projektet certificeret. Platformens sponson har fortsat revner, men platformen er blevet sikret derhen, at de mener at de har styr på revnerne, og at det nu er sikkert at
opholde sig på platformen.

Procedure
Forsikringsgiverne har støtte for deres påstande navnlig anført følgende:

Kan forsikringsbegivenheden henføres under de relevante forsikringsperioder?
Uanset forsikringspolicernes engelske oprindelse følger det af policernes lovvalgsklausul,
at fortolkningen af policerne skal basere sig på dansk ret. Efter dansk ret er det som udgangspunkt afgørende, hvornår den bagvedliggende årsag til en given skade er indtrådt.
Det er til gengæld uden betydning, hvornår skaden har manifesteret sig, eller hvornår den
rent faktisk blev konstateret. Hvis et andet princip end dette skadeårsagsprincip skal gælde
for policerne, må dette være udtrykkeligt bestemt og aftalt i policerne eller følge af den
relevante lov.

Dette er ikke tilfældet for Section I, punkt 1 (i). Denne bestemmelse lægger tværtimod
vægt på det tidspunkt, hvor der opstår risiko for, at skade kan indtræde. Bestemmelsen
reflekterer dermed forsikringspolicernes generelle ”occurrence”-princip, der grundlæggende svarer til skadesårsagsprincippet. Ordet ”Occurrence” optræder ganske vist ikke i Section I, punkt 1 (i), men det foreskrives i en indledning til dækningsbestemmelsen, at dækningen for Section I-krav reguleres i overensstemmelse med policernes generelle vilkår,
herunder forsikringspolicernes afsnit om General Conditions, punkt 1 B, og den deri indeholdte definition af ”Occurrence”. Occurrence-princippet genfindes endvidere i policernes
Declarations, Item 4, om bl.a. forsikringstagers selvrisiko. Det vil ikke give mening, om
disse bestemmelser var undergivet et andet regelsæt med hensyn til forsikringsbegivenheden end bestemmelsen i Section I, punkt 1 (i).
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Også General Conditions, punkt 2, om forsikringstagers underretning af forsikringsgiver
og General Conditions, punkt 11, om udvidelse af forsikringens tidsmæssige udstrækning i
tilfælde af en løbende ”Occurrence” illustrerer, at Section I, punkt I (i), ikke tillægger tidspunktet for skadens konstatering betydning. Endelig viser det forhold, at det i policerne
udtrykkeligt er anført, at claims made-princippet gælder for ansvarsforsikringen efter policernes Section IV, at noget andet må gælde for Section I.

Forsikringsgiverne har under hovedforhandlingen supplerende anført, at det er uden betydning, hvordan forsikringsbegivenheden er fastlagt efter andre forsikringer, herunder efter
de såkaldte London Standard Platform Form og Nordic Marine Insurance Plan. Forsikringsgiverne har samtidig bestridt Norecos anførsler om, at disse dokumenter bygger på et
skadesvirkningsprincip og gjort gældende, at begge dokumenter i hvert fald i det væsentlige reflekterer et skadesårsagsprincip.

Ifølge forsikringsgiverne udgøres skaden i denne sag af metaltræthedsrevnerne i den nederste del af sponsonen. Årsagen til skaden er ifølge skønsmændene dannelsen af et mellemrum mellem caissonen og groutsvøbet. Skønsmændene har fundet, at dette mellemrum
blev dannet senest i vinteren 1999/2000. Det fremgår således af skønsmændenes udtalelser,
at skadens årsag ikke indtrådte senere end vinteren 1999/2000. Hertil kommer, at groutsvøbet ifølge skønsmændene i 2005 havde mistet sin evne til at forebygge utilsigtet belastningsoverførsel fra caissonen til sponsonens nederste del. Skadens årsag er følgelig indtrådt før den 1. januar 2006 og dermed i en anden forsikringsperiode end dem, som denne
sag omhandler. Det er Norecos eget kalkulerede valg, at man ikke i stedet eller tillige har
rettet krav mod de forsikringsgivere, der stod for forsikringerne i de tidligere år.

Selv hvis skadevirkningsprincippet havde været aftalt, ville Noreco ikke have været berettiget til dækning efter policerne fra 2006-7 og 2008-9. Såfremt skadevirkningsprincippet
fandt anvendelse, ville det afgørende nemlig være, hvornår skadens årsager havde virket på
en sådan måde, at der ville indtræde en skade. I den foreliggende sag begyndte skaden at
virke senest på det tidspunkt, hvor udmattelsesrevnerne begyndte at udvikle sig. Ifølge
skønsmændene opnåede mellemrummet mellem caissonen og groutsvøbet i svøbets nederste del en størrelse på 0,5 mm, før den første relevante forsikringsperiode begyndte d. 1.
januar 2006. Allerede på dette tidspunkt var der ifølge skønsmændene opstået metaltræthed
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i sponsonen. Begge skønsmænd har desuden forklaret, at udmattelsen var i gang inden
2005. Fra dette tidspunkt var skaden irreversibel og udbedringstiltag nødvendige og uundgåelige, uanset hvornår revnerne fik en sådan størrelse og et sådant omfang, at der gik hul
på konstruktionsdelens yderside. Det har aldrig været meningen, at forsikringen skulle
dække en skade, der var uundgåelig, da forsikringen blev tegnet. Man kan ikke forsikre en
skade, der allerede er indtrådt. Som følge heraf fører også skadevirkningsprincippet til, at
skaden forsikringsmæssigt skal henføres til et tidspunkt forud for den 1. januar 2006.

Der er forkert, når Sø- og Handelsretten antog, at tidspunktet for opdagelsen af skaden var
afgørende ved vurderingen af, om skaden har virket inden for forsikringstiden. Det forhold,
at revnerne ikke blev opdaget før august 2009, er ikke ensbetydende med, at skaden først
begyndte at virke på dette tidspunkt. Der er blot tale om, at de pågældende revner ikke tidligere blev konstateret i et undervandsmiljø med sådanne belægninger i form af bl.a. marinebegroning og andre ydre forhold samt nedsat sigtbarhed, som påvirker effektiviteten og
resultaterne af en ROV-besigtigelse foretaget af en undervandsrobot. Det gælder særligt,
når der henses til, at revnerne i sponsonens indre formentlig er opstået før de ydre revner.

Dækningsområdet for all risk-forsikringen i Section I, punkt 1 (i), sammenholdt med dækningsundtagelserne i punkt 3 C
Forsikringsgiverne gør gældende, at all risks-forsikringen i Section I, punkt 1 (i), smh. med
punkt 3 C, alene omfatter risiko for hændelser, der af udefrakommende årsager kan ramme
de fysiske dele af projektet, som der tegnes forsikring for. Forsikringen omfatter til gengæld ikke de risici, som er en del af den forsikrede genstands naturlige udvikling og anvendelse. Der er således ikke dækning, blot fordi platformen på grund af mangler i objektiv
forstand ikke kan leve op til de i designet forudsatte kriterier.

Forsikringsgiverne gør på den baggrund gældende, at Siri-platformen ikke blev ramt af en
dækningsberettigende forsikringsbegivenhed. Skaderne på platformen skyldes nemlig udelukkende, at caisson support-enhedens oprindelige design var fejldesignet. Enheden viste
sig uegnet til at sikre, at belastningsoverførelserne i caisson support-enheden forblev uændrede, således at komponenternes forventede levetid faktisk kunne opnås. Der er ingen
andre årsager til revnedannelserne end det forhold, at platformen ikke var egnet til den
belastning, som platformen blev udsat for, og den opståede skade var uundgåelig, med-
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mindre designet havde været ændret på et tidligere stadie. Samtlige udgifter, som Noreco
kræver forsikringsdækning for, er forårsaget af denne latente og iboende svaghed i platformens oprindelige design. Endvidere består alle udgifterne i ændringer ved platformens
design for gennem nye konstruktive tiltag at rette op på de designfejl, der medførte, at konstruktionen ved brug over tid udviklede de omhandlede revner.
Det er netop sådanne ”indre” forhold, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Section I, punkt 3 C, om bl.a. inherent vice, wear and tear, gradual deterioration, metal fatigue
og latent defect. Bestemmelsen indeholder en objektiv begrænsning af de risici, som all
risks forsikringen ikke dækker. Det har – i modsætning til, hvad Sø- og Handelsretten antog – ingen betydning for denne risikofordeling mellem forsikringstager og forsikringsgiver, om det pågældende forhold måtte være mere eller mindre forventeligt eller noget, som
forsikringstageren kunne have undgået ved større agtpågivenhed og vedligeholdelse.
Ingen af Norecos krav falder ind under ”undtagelsen til undtagelsen” i punkt 3 C, sidste
led, hvorefter der er dækning for andre tab, skader og udgifter, der er en følge af de i undtagelsesbestemmelsen nævnte forhold. Det forhold, at metaltrætheden i sponsonen er slutresultatet af en proces, der består af flere trin, som hver især omfattes af undtagelsesbestemmelsen, ændrer ikke på, at metaltrætheden er omfattet af undtagelsesbestemmelsen.
Der er under alle omstændigheder tale om en proces, som hører under forsikringstagers
risiko, uanset på hvilket stadie behovet for genopretning erkendes eller opdages.

Faulty design
Der er heller ikke dækning efter faulty design-bestemmelsen i policernes Section I, punkt
11. Faulty design-bestemmelsen udvider forsikringsdækningen i forhold til undtagelsesbestemmelsen i Section I, punkt 3 C, i tilfælde, hvor en fejlbehæftet del af det forsikrede påfører skade på en anden ikke-fejlbehæftet enhed, og hvor der således ikke er dækning efter
Section I, punkt 3 C. Til gengæld dækker faulty design-bestemmelsen ikke omkostninger
til at reparere eller udbedre en fejldesignet del af forsikringsgenstanden i det omfang, denne del forvolder skade på sig selv. Bestemmelsen indebærer således ikke, at forsikringsgiver skal dække omkostningerne ved at sikre, at skaderne ikke indtræder igen.
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Der foreligger faulty design i bestemmelsens forstand, når der foreligger en skade, som
objektivt kan henføres til et fejlbehæftet design i den forstand, at designet viser sig ikke at
være egnet til sit formål (”fit for purpose”). Det er derfor en fejl, når Sø- og Handelsretten
har anvendt et subjektivt kriterium om bebrejdelse. Spørgsmålet, om det – med Sø- og
Handelsrettens ord – "var en fejl at designe den som sket”, ville alene have haft relevans
under en erstatningssag, hvor skadelidte gjorde gældende, at designerne havde udvist ansvarspådragende fejl i forbindelse med den pågældende konstruktion.

Da caisson support-enheden var fejldesignet i objektiv forstand, finder faulty designbestemmelsen i princippet anvendelse. Designfejlen har imidlertid alene medført fysisk
skade på sponsonen, som efter de kriterier, der er udviklet i retspraksis, må anses for at
udgøre en del af caisson supportenheden. Der er derfor ikke dækning efter faulty designbestemmelsen, allerede fordi, der ikke er tale om, at én fejldesignet del af forsikringsgenstanden har forvoldt skade på én eller flere ikke-fejldesignerede dele af forsikringsgenstanden.

Betterment and alteration in design
Det følger af forsikringspolicernes Section I, punkt 8, om skadesudbedring, at policerne
ikke dækker eventuelle øgede udgifter til reparation m.v. som følge af forbedringer eller
ændringer i design af forsikringsgenstanden. Dertil kommer, at enhver udgift, der kan henføres til forbedring eller ændring i konstruktionen, er undtaget fra forsikringsdækning, når
skaden er omfattet af faulty design-bestemmelsen i Section I, punkt 11.

De tiltag, som Noreco kræver dækket, består i en fundamental ændring af Siri-platformens
design. Formålet med tiltagene var ikke at reparere revnerne i sponsonen, men at etablere
stabilitet og sikring mod skadeforvoldende belastninger, således at produktionen kunne
genoptages hurtigst muligt. De udgiftskrævende tiltag har medført en væsentlig forbedring
af platformen derved, at platformen ”genvandt” den værdi og levetid, som man oprindelig
havde forventet, men i 2009 måtte konstatere, at platformen rent faktisk ikke havde. Det er
i den forbindelse uden betydning, at Siris forventede levetid i dag ikke er højere end den
levetid, som platformen oprindeligt var tiltænkt. Det afgørende er ikke platformens planlagte levetid, men dens reelle levetid – og den er blevet fordoblet ved de tiltag, som kræves
erstattet.
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LOPI
Forsikringsselskaberne anerkender som for Sø- og Handelsretten, at Norecos krav om forsikringsdækning for driftstab i form af såkaldt Loss of Production Income (LOPI) efter
forsikringspolicernes Section V, såfremt det anmeldte krav i øvrigt berettiger til forsikringsdækning i henhold til forsikringspolicernes Section I om ”Property Insurance”. Forsikringsgiverne bestrider således alene, at der er dækning for Lopi med det anbringende, at
der ikke foreligger en dækket forsikringsbegivenhed efter Section I, punkt 1 (i). Selve størrelsen af en eventuel erstatning bestrides ikke.

Sue and Labour
Forsikringsgiverne har gjort gældende, at de foranstaltninger, som Noreco kræver dækning
for, ikke opfylder betingelser for dækning efter policernes sue and labour-bestemmelse.

Forsikringsgiverne har for landsretten gjort gældende, at der ved fortolkningen af policernes sue and labour-bestemmelse må lægges afgørende vægt på engelsk retspraksis. Bestemmelsen er således indsat på baggrund af en århundreder lang tradition og righoldig
retspraksis i engelsk søforsikringsret. Der er i dansk retspraksis derimod ingen fortilfælde
vedrørende fortolkningen af sue and labour-bestemmelser. Hertil kommer, at forsikringsaftalerne i denne sag er baseret på London Standard Platform Form, der også udspringer af
den engelske søforsikringsretlige tradition.

Det følger af engelsk retspraksis, at der kun er sue and labour-dækning for udgifter til afværgeforanstaltninger, hvis fem betingelser er opfyldt. For det første skal formålet med
foranstaltningen være at beskytte forsikringsgenstanden mod en skadesrisiko, som er dækket af forsikringsaftalen (formålsbetingelsen). For den andet skal den skade, som foranstaltningen søger at afværge, være dækningsberettiget efter forsikringsaftalen i øvrigt
(dækningsbetingelsen). For det tredje skal der være en umiddelbart overhængende fare for,
at skaden indtræffer (risikobetingelsen). For det fjerde skal der være tale om ekstraordinære afværgelsesforanstaltninger (afværgebetingelsen). Og endelig skal det som det femte
være rimeligt at iværksatte den pågældende foranstaltning (rimelighedsbetingelsen). Det er
således ikke tilstrækkeligt for dækning, at de afholdte udgifter har været rimelige og proportionale.
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Ingen af de foranstaltninger, som Noreco kræver sue and labour-dækning for, opfylder
disse fem betingelser.

Selv hvis landsretten måtte finde, at der med revnerne forelå en skade, der var dækningsberettiget efter en af policerne i øvrigt, vil det ikke i sig selv indebære, at der er dækning
efter sue and labour-bestemmelsen. I denne sag var det således ikke nogen faktisk foreliggende skade (”case of actual physical loss or damage”), der gav forsikringstagerne anledning til at foretage de foranstaltninger, som de kræver sue and labour-dækning for. Den
faktisk foreliggende skade var revnerne i sponsonen, og forsikringstagerne forsøgte aldrig
at genetablere sponsonen uden revner (“defence, safeguard and recovery”). Det var derimod den risiko, der udgik fra revnernes videre udvikling (”imminent loss or damage”), der
var afsættet til af foretage de foranstaltninger, som der kræves sue and labour-dækning for.
Hertil kommer, at sue and labour-dækning er en supplerende tillægsdækning, der i denne
sammenhæng er uafhængig af dækningen efter forsikringsaftalen i øvrigt. Det betyder dels,
at sue and labour-dækning forudsætter, at én og samme udgift ikke kan være dækningsberettiget efter både forsikringsaftalen i øvrigt og sue and labour-bestemmelsen, dels at alle
betingelserne for sue and labour-dækning er opfyldt.

Ifølge risikobetingelsen skal der være en umiddelbart overhængende fare for, at en dækningsberettiget skade indtræder, dvs. det skal både være meget sandsynligt, at skaden indtræffer, og være meget sandsynligt, at den indtræffer inden for kort tid. Hvorvidt dette er
tilfældet, skal ikke bedømmes ud fra den viden, som forsikringstageren havde, da foranstaltningen blev foretaget, men ud fra den viden, der foreligger på det tidspunkt, hvor det
skal afgøres, om betingelserne for dækning er opfyldt. I denne sag var der på intet tidspunkt en umiddelbart overhængende fare for en dækningsberettiget skade, f.eks. i form af
et kollaps af caissonen med videre skade på resten af Siri eller Siris totale kollaps til følge.
Dette fremgår både af de risikovurderinger, der er foretaget løbende efter konstateringen af
revnerne, og af forsikringstagernes dispositioner og korrespondance med Energistyrelsen.
Heller ikke skønserklæringen eller skønsmændenes forklaringer indeholder holdepunkter
for, at det var meget sandsynligt, at f.eks. et kollaps ville indtræffe inden for kort tid. Risikobetingelsen er således ikke opfyldt i forhold til nogen af de fem grupper af foranstaltninger, der er omfattet af Norecos sue and labour-krav, hvilket i sig selv er nok til at afskære
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Norecos krav. Særligt vedrørende udgifterne til caisson-klamperne bemærkes endvidere, at
forsikringstagerne på intet tidspunkt vurderede, at disse skulle tages i brug for at undgå en
dækningsberettiget skade.

Under alle omstændigheder må det meget kort tid efter revnernes konstatering og senest
den 20. januar 2010, hvor søbundsstøtten (sea bed support) var installeret, have stået forsikringstagerne klart, at der ikke var nogen umiddelbart overhængende fare. Risikobetingelsen har således i givet fald ikke været opfyldt i hele den periode, hvori man gennemførte de foranstaltninger, som forsikringstagerne kræver sue and labour-dækning for. Endvidere har forsikringstagerne forsømt at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for landsrettens
skøn angående, hvor stor en del af deres sue and labour-krav på over 43 mio. USD der relaterer sig til foranstaltninger, der tidsmæssigt ligger forud for det tidspunkt, hvor forsikringstagerne må antages at have vidst eller burde have vidst, at der ikke forelå en umiddelbart overhængende fare. Landsretten må derfor allerede af den grund afvise dækning, selv
hvis nogle af udgifterne for så vidt måtte være dækningsberettigede.

Afværgebetingelsen indebærer, at der skal der være tale om en ekstraordinær afværgelsesforanstaltning. Sådanne afværgeforanstaltninger omfatter ikke f.eks. løbende vedligeholdelse, midlertidig reparation eller forbedring af forsikringsgenstanden. Sagsforløbet viser,
at forsikringstagerne ikke vurderede faren for kollaps eller lignende til at være så overhængende, at man følte sig nødsaget til at iværksætte en ekstraordinær, kortsigtet og mindre
bæredygtig ”her og nu-løsning”. Afværgebetingelsen er således ikke opfyldt i forhold til
nogen af de fem grupper af foranstaltninger i Norecos sue and labour-krav.

Ifølge formålsbetingelsen vil en foranstaltning kun kunne anses som en sue and labourforanstaltning, såfremt formålet med foranstaltningen er at beskytte forsikringsgenstanden
mod en skadesrisiko, som er dækket af forsikringsaftalen. Dette er imidlertid ikke tilfældet,
idet den risiko, der havde materialiseret sig i form af revnerne, og den risiko, der ifølge
forsikringstagerne truede med at materialisere sig i form af skadelig videreudvikling af
revnerne, var risikoen ved at vælge et uafprøvet og billigt design for at holde omkostningerne ved at udnytte et marginalt felt nede. Dette er en investorrisiko, og formålsbetingelsen er således ikke opfyldt i forhold til nogen af de fem grupper af foranstaltninger i Norecos sue and labour-krav.
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Det følger herudover af dækningsbetingelsen, at den skade, som en foranstaltning søger at
afværge, skal være dækningsberettiget efter forsikringsaftalen i øvrigt, hvis foranstaltningen skal kunne anses som en sue and labour-foranstaltning. I denne sag ligger årsagen til
skadens indtrædelse før forsikringstidens begyndelse, ligesom skaden er undtaget fra dækning efter undtagelsesbestemmelserne. Dækningsbetingelsen er således ikke – i forhold til
denne allerede indtrådte skade på sponsonen – opfyldt i forhold til nogen af de fem grupper
af foranstaltninger i Norecos sue and labour-krav.

Endelig er heller ikke rimelighedsbetingelsen opfyldt. De foranstaltninger, som Noreco
kræver sue and labour-dækning for, var hverken helt eller overvejende motiveret af ønsket
om at forhindre en umiddelbart overhængende fare. Forsikringstagerne valgte en løsning,
som det normalt tager over ét år at implementere. På den baggrund fremstår de foranstaltninger, som Noreco kræver sue and labour-dækning for, ikke som rimelige led i en forsikringstagers bestræbelser på at forhindre en skade.

Erstatningsopgørelsen
Parterne er enige om, at de er bundet af taksatorernes opgørelser, og landsretten skal derfor
ikke tage stilling til den talmæssige opgørelse.

Section I-kravet
Forsikringsgiverne har som for Sø- og Handelsretten anført, at hvis landsretten giver Noreco medhold i, at der er dækning for Section I-kravet, kan erstatningsposterne vedrørende
undersøgelser af skadens omfang, yderligere sub-support og boring af stophuller for revnestandsning anses for dækningsberettigede som opgjort, mens de øvrige poster bestrides.

Forsikringsgiverne har vedrørende posterne design, fremstilling og installering af cable
stays samt design, fremstilling af guyed support og conductor hang off system gjort gældende, at der er tale om ændringer og forbedringer af konstruktionens design, hvilket som
nævnt ovenfor er undtaget som såvel betterment som alteration in design. Dertil kommer,
at det viste sig, at det faktisk ikke var nødvendigt med guyed support og conductor hang
off systems.
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Det samme gælder for de øvrige udgifter, som Noreco har afholdt til projekter og overvejede/planlagte tiltag, der aldrig blev ført ud i livet. Der er under alle omstændigheder ikke
hjemmel til at dække udgifter til posten vedrørende tekniske og andre omkostninger relateret til valgmuligheder, der har været overvejet, men ikke taget i anvendelse, da disse udgifter ikke relaterer sig til den faktiske udbedring af skaden.

Vedrørende posterne om undersøgelse af årsag I og undersøgelse af årsag II har der i hvert
fald i det væsentlige været tale om udgifter til tekniske undersøgelser, der førte til forbedring af det eksisterende design og/eller indebar alteration in design, der forebyggede fremtidige problemer med det eksisterende design og forlængede levetiden.

Noreco har ikke godtgjort, at posten vedrørende forsikringspræmier for projektet kan henføres under forsikringsdækningen.

Udgiften til regrouting indgik ikke i den planlagte reparation af platformen, og da Noreco
fremkom med forslag herom, afviste Energistyrelsen forslaget. Det må på et tidligt tidspunkt have stået Noreco klart, at løsningen ikke ville være holdbar og derfor ikke var nødvendig at ofre penge på, hvortil kommer, at posten ikke relaterer sig til den faktiske udbedring af skaden.

Sue and labour-kravet
Såfremt retten finder, at der er forsikringsdækning for sue and labour, har forsikringsgiverne ikke bemærkninger til de omkostninger, som indgår i posterne design m.v. af henholdsvis sub-sea support og stålkiler i groutsvøbet, i det omfang omkostningerne er blevet afholdt, før det var eller skulle have været klart for Noreco, at der ikke længere var en umiddelbar og overhængende fare.

De øvrige poster bestrides. For så vidt angår udgifterne til design og fremstilling af caisson-klamper samt tekniske og andre omkostninger relateret til valgmuligheder, der ikke
blev taget i anvendelse, har forsikringsgiverne gjort gældende, at der er tale om udgifter til
tiltag, der blev fravalgt og dermed ikke relaterer sig til den faktiske udbedring af skaden og
således ikke kan have været nødvendige for at imødegå en umiddelbar fare. Udgifterne,
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som ikke relaterer sig til udbedring af skaden, ville heller ikke være dækket under Section
I.

For så vidt angår udgifterne til overvågning af sponsonens tilstand og foretagelse af hydrauliske justeringer af søbundsstøtten blev de afholdt efter det tidspunkt, hvor Energistyrelsen pr. 24. januar 2010 gav tilladelse til genoptagelse af produktionen, og er bl.a. af den
grund er der ikke afholdt for at afværge en umiddelbar fare. Udgifterne, som ikke relaterer
sig til udbedring af skaden, ville heller ikke være dækket under Section I.

Selvrisiko
Forsikringsgiverne har gjort gældende, at selvrisikoen på USD 1 mio. skal fratrækkes forsikringsydelsen. Det gælder uanset, om en eventuel erstatning udbetales efter den almindelige dækning for Section I-skader eller den særlige Sue & Labour-dækning.

Renter
Forsikringsgiverne har gjort gældende, at først når forsikringsgiverne havde adgang til de
oplysninger, der var nødvendige til dels bedømmelse af forsikringsbegivenheden, dels fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse, har Noreco i medfør af FAL § 24, stk. 1, krav på
forrentning af forsikringsydelsen.

Forsikringsgiverne har i den forbindelse henvist til, at Noreco i december 2012 og igen i
april 2013 selv gav udtryk for, at et sådant oplysningsgrundlag ikke ville foreligge, før
GISS-ekspertgruppen afleverede sin rapport den 27. juni 2013. Selv efter dette tidspunkt
lod Noreco sagen udsætte på udarbejdelse af yderligere ekspertrapporter.

Forsikringsbegivenheden i denne sag, dens årsag og forløb vedrører særdeles komplicerede
tekniske vurderinger bagud i tid. Først da alle disse vurderinger havde tegnet et samlet billede af hændelsesforløbet, fandt Noreco, at det faktuelle grundlag for bedømmelsen af forsikringsbegivenheden og forsikringsydelsens størrelse kunne bære et sagsanlæg. Selv efter
sagsanlægget den 14. februar 2014 fandt Noreco ikke, at deres krav var blevet tilstrækkeligt belyst. Først da to skønserklæringer af henholdsvis 25. januar 2016 og 4. april 2016 var
udarbejdet, var Noreco klar til at lade Sø- og Handelsretten tage stilling til deres krav.
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En vurdering af de forskellige anmeldte krav i henhold til forsikringsaftalernes relevante
bestemmelser blev først muliggjort henholdsvis den 10. maj 2016 og 2. juni 2016, hvor
henholdsvis Joint Cost Allocation Report og Joint Quantum forelå. På dette tidspunkt var
begge betingelser for forrentning af forsikringsydelsen i henhold til FAL § 24 opfyldt.
Rentetilskrivning kan derfor ikke ske fra et tidligere tidspunkt end 14 dage efter den 10.
maj 2016 for så vidt angår sue and labour- og section I-kravene og 14 dage efter den 2. juni
2016 for så vidt angår LOPI-kravet.

Hvis Noreco måtte få medhold i, at forrentning af et eventuelt forsikringskrav skal tilskrives forud for, at taksatorernes rapporter forelå, eller forud for sagsanlægget, så følger det af
suspensionsaftalen, at forsikringstagerne ikke har krav på forrentning af deres krav i perioden 24. august 2012 til 12. februar 2014.

For hver enkelt post i Norecos krav gælder derudover, at der ikke kan tilskrives renter fra
et tidligere tidspunkt end den dato, hvor den pågældende udgift er afholdt, ligesom forsikringsgiverne ikke er forpligtet til at udrede større erstatning, end hvad der kræves til den
lidte skades dækning. Noreco har ikke dokumenteret, at den forrentning, som der gøres
krav på, opfylder dette krav.

Valuta
Forsikringsgiverne har gjort gældende, at den del af Norecos krav, der angår udgifter afholdt af DONG E&P i danske kroner efter indgåelsen af aftalen om DONG´s overtagelse
af Norecos andel af Siri-platformen med virkning fra den 1. juli 2011, ikke kan konverteres
efter den valuta-konvertering, der fremgår af taksatorernes opgørelse, idet Noreco dermed
ville opnå en uberettiget berigelse i strid med forsikringsaftalelovens § 29.

Forsikringstagerne har støtte for deres påstande navnlig anført følgende:

Kan forsikringsbegivenheden henføres under de relevante forsikringsperioder?
Forsikringstagerne gør gældende, at forsikringsbegivenheden er indtrådt i perioden mellem
inspektionen af platformen i juli 2008 og inspektionen den 31. august 2009, hvor revnerne
i sponsonen blev konstateret, og at skaden derfor tidsmæssigt falder inden under forsikringstiden for 2008/2009-policerne.
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Efter Section I, punkt 1 (i), er det skadens indtræden, der er forsikringsbegivenheden, og
det indebærer efter en almindelig forståelse, at skaden har manifesteret sig på en sådan
måde, at den lader sig konstatere ved rimelig omhu.
Definitionen af ”occurrence” i policernes General Conditions kan ikke føre til, at policerne
dækker efter skadeårsagsprincippet. Det følger allerede af, at dækningsbestemmelsen i
Section I, punkt 1 (i), ikke anvender den definerede term ”occurrence”. Faktisk viser det
forhold, at ordet ”Occurrence” ikke anvendes i dækningsklausulen i Norecos policer, netop, at parterne har aftalt et andet dækningsprincip end skadeårsagsprincippet.

Også en fortolkning af Section I, punkt 1 (i), i lyset af policernes øvrige bestemmelser understøtter, at den relevante forsikringsbegivenhed er fysisk skade på platformen. Således
ville punkt 11 i General Conditions om den situation, hvor skaden tidsmæssigt udfolder
både under og efter policens dækningsperiode, ikke være relevant, såfremt policerne dækkede efter skadeårsagsprincippet, sådan som forsikringsgiverne forstår begrebet. På tilsvarende måde forudsætter Faulty design-bestemmelsen i Section I, punkt 11, at policerne
dækker efter et skadevirkningsprincip, da faulty design i sagens natur altid vil have en årsag, der ligger forud for policernes dækningsperiode, al den stund at skaden kan henføres
til designfasen. Endelig viser det forhold, at der er tale om all risk-forsikring, at policerne
dækker efter et skadevirkningsprincip. Det ville være modstridende med en all riskforsikrings formål, såfremt forsikringsgiverne kunne kræve, at skadens tidsmæssige opståen skulle dokumenteres af forsikringstager.

Efter dansk ret bestemmes dækningsprincippet i skadesforsikring i første række på baggrund af en fortolkning af policernes ordlyd. Kun hvis det ikke er muligt ved en fortolkning af aftalen at fastslå, hvilket princip der skal anvendes, skal foretages en udfyldende
fortolkning i lyset af baggrundsretten. I dette tilfælde er aftalen klar, hvorfor en sådan udfyldende fortolkning for så vidt er unødvendig. Også baggrundsretten bekræfter imidlertid,
at det er et skadesvirkningsprincip og ikke et skadesårsagsprincip, der gælder. Den relevante baggrundsret er nemlig ikke forsikringsaftalelovens deklaratoriske regel, men det skadevirkningsprincip, der som udgangspunkt anvendes i nordiske og engelske marine- og offshore-forsikringer.
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I den foreliggende sag har forsikringsgiverne valgt at basere ordlyden på formularen ”London Standard Platform Form”, som dækker efter det, der efter dansk ret betegnes som skadevirkningsprincippet. Hvis forsikringsgiverne havde ønsket, at der for Norecos policer
skulle gælde et andet dækningsprincip, end det der gælder efter London Standard Platform
Form, burde forsikringsgiverne have anført dette i policeteksten og fremhævet dette over
for deres forsikringstager.

Synspunktet forstærkes af, at policerne indeholder en klausul om lov og værneting i Danmark eller Norge. Havde norsk ret og søforsikringspraksis fundet anvendelse i stedet for
dansk ret, ville forsikringerne ifølge Noreco have dækket efter et skadevirkningsprincip.
Det forhold, at der er indsat en sådan ”flydende” lovvalgsklausul, har selvsagt ikke haft til
formål at ændre dækningsprincippet under policerne – skadevirkningsprincippet – alene
fordi Noreco har valgt, at dansk ret skal finde anvendelse.

De gennemførte inspektioner viser, at der var revner i sponsonen den 31. august 2009, hvor
ROV-inspektionen blev gennemført. Endvidere viser videooptagelser fra tidligere inspektioner, at der ikke kunne konstateres revner i sponsonen på tidspunktet for gennemførelse
af inspektionerne foretaget i årene 2005, 2006, 2007 og 2008.

Forsikringsretligt skal det tillægges væsentlig bevismæssig betydning, at skaden trods regelmæssige grundige inspektioner ikke tidligere er blevet identificeret. Det har formodningen imod sig, at der forelå en skade på tidspunktet for inspektionen i juli 2008 og under de
tidligere inspektioner, hvor der heller ikke blev konstateret skader.

Forsikringsgiverne har hverken ved skønserklæringerne eller under ankesagen tilvejebragt
bevis for, at skaden skulle være opstået på et tidligere tidspunkt. Det er i den forbindelse
uberettiget, når forsikringsgiverne gør gældende, at det er ”dokumenteret”, at man på videooptagelserne fra inspektionen i 2005 kunne se bevægelse (et ”gap”) på mellem 2,5 og
3,5 mm i toppen af sponsonen. Dels kan der ikke ved en almindelig visning af den omtalte
videosekvens konstateres nogen reelle bevægelser i den øvre del af sponsonen, dels beviser
GISS’ observationer ikke, at der i 2005 var et mellemrum mellem caisson og sleeve, som
påstået af forsikringsgiverne. Beregningerne, som GISS anvendte, indeholder nemlig for
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store fejlkilder til, at man kan konkludere noget med sikkerhed, hvilket da også tydeligt
fremgår af rapporten. Navnlig har GISS-gruppen ikke forholdt sig til, at ROV-kameraet har
bevæget sig i tiden, mellem de to billeder blev taget, men fejlagtigt antaget, at kameraet
ikke bevægede sig. Effekten opstår udelukkende på grund af kamerabevægelser og er altså
synsbedrag.

Selv hvis det måtte blive lagt til grund, at der var bevægelse i ventline-området i 2005,
udgør en sådan eventuel bevægelse ikke et bevis for, at der også var bevægelse i området
ved sponson/sleeve-området, eller at der i øvrigt forelå nogen skade. En eventuel bevægelse ved ventline kan ikke tillægges nogen bevismæssig betydning ved vurderingen af tidsaspektet for udviklingen af revnerne i sponsonen, der først blev konstateret den 31. august
2009.

Svigtet i groutforbindelsen medførte metaltræthed, fordi sponsonen blev overbelastet med
deraf følgende revnedannelse til følge. Den forsikringsrelevante skade er imidlertid ikke
som påstået af forsikringsgiverne enten dannelsen af mellemrummet eller svigtet i groutforbindelsen. Forsikringsbegivenheden er derimod revnerne i sponson. Inden dette tidspunkt var der ingen relevant svækkelse af strukturen og ingen skade, som nødvendiggjorde
reparation. Efter Section I, punkt I (i), kan en skade først anses for at være indtrådt på det
tidspunkt, hvor skaden har et sådant omfang og en sådan intensitet, at den har materialiseret sig og kan konstateres ved almindelig omhu, sædvanlige driftsforanstaltninger og traditionelt udstyr.

Selv hvis landsretten måtte finde, at skadeårsagsprincippet finder anvendelse, vil skaden
tidsmæssigt være omfattet af 2008/2009-policerne. Det relevante tidspunkt for udløsningen
af dækningen efter skadeårsagsprincippet er nemlig ikke, hvornår den risiko, der senere
materialiserer sig i form af en forsikringsbegivenhed, først opstod. Også efter skadeårsagsprincippet indtræder forsikringsbegivenheden først, når skaden har materialiseret sig i en
sådan grad, at skaden ”er der” og ikke længere kan undgås.

For det tilfælde, at landsretten måtte finde, at skaden måtte være opstået i tiden forud for
2008/2009-policernes ikrafttræden, gør forsikringstagerne i anden række gældende, at også
årsagen til skaden tidligst kan placeres efter 1. januar 2006, hvorfor der under alle omstæn-
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digheder er dækning for forsikringskravene under 2006/2007-policerne. Det ligger fast, at
revnerne opstod, fordi sponsonen blev udsat for en ekstraordinær stor kraftpåvirkning, der
var forårsaget af, at mellemrummet mellem caisson og sleeve udviklede sig udover et kritisk punkt, så groutforbindelsen ikke længere havde den tiltænkte effekt. Sponsonen kunne
ikke modstå denne påvirkning, hvilket førte til revnedannelsen. Hvis landsretten måtte finde, at mellemrummet mellem caisson og sleeve opstod før 2008/2009-policernes ikrafttræden, gøres det gældende, at også størrelsen af mellemrummet tidligst kan have udviklet sig
udover et kritisk punkt i perioden efter 2006/2007-policernes ikrafttræden den 1. januar
2006.

Dækningsområdet for all risk-forsikringen i Section I, punkt 1 (i), sammenholdt med dækningsundtagelserne i punkt 3 C
Forsikringstagerne gør gældende, at Section I-kravet skal dækkes fuldt ud, subsidiært at
Sø- og Handelsrettens dom for så vidt angår Section I-kravet skal stadfæstes.

Skaderne er ikke undtaget fra dækning efter Section I, punkt 3 C. Som fastslået af Sø- og
Handelsretten angår undtagelserne i denne bestemmelse forhold, der ikke opstår uventet
eller pludseligt, men som er almindeligt forekommende og/eller forventelige ved brug af
det forsikrede objekt, og som forsikringstageren derfor kan beskytte sig imod ved almindelig agtpågivenhed og vedligeholdelse eller kan indrette sig på økonomisk, f.eks. ved at foretage regnskabsmæssige afskrivninger for løbende nedsat værdi. Endvidere finder dækningsbegrænsningen for metaltræthed kun anvendelse i tilfælde, hvor skaden er et udslag
af metaltræthed, der kan siges at udgøre initialskaden, og som opstår på en i øvrigt intakt
konstruktion. I den foreliggende sag var den metaltræthed, der førte til revnedannelse i
sponsonen, en ekstraordinær og upåregnelig følgeskade af den bristede groutforbindelse og
den bagvedliggende root cause. Sådanne følgeskader er dækket efter Section I, punkt 3 C.
Svækkelsen i sponsonen kan heller ikke betegnes som ”gradual deterioration” i bestemmelsens forstand. Dette begreb sigter til almindeligt slid og ælde, der ikke udløser forsikringsdækning, fordi sådanne påvirkninger af forsikringsgenstanden er uundgåelige og ikke
udgør en forsikringsbegivenhed. Den foreliggende skade har intet at gøre med almindeligt
slid og ælde, men er opstået pludseligt og uventet. Der er tale om en abnorm, accelereret
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udvikling, der har medført et stort tab i forhold til en sædvanlig, forventelig udvikling af
platformens tilstand over tid.

Faulty design
Ifølge forsikringstagerne er fejldesign ikke en årsag, der generelt er ekskluderet fra all riskdækningen under de relevante policer. Endvidere må faulty design-bestemmelsen ses som
en dækningsindskrænkning i forhold til Section I, punkt 1 (i), og ikke som en dækningsudvidelse som hævdet af forsikringsgiverne. Det er forsikringsgiverne, der har bevisbyrden
for, at det foreligger faulty design, og at dækningsundtagelsen finder anvendelse. Forsikringstagerne påberåber sig således ikke selv faulty design-bestemmelsen.

Som antaget af Sø- og Handelsretten lægger faulty design bestemmelsen op til en subjektiv
standard, hvorefter det afgørende er, om man kan bebrejde designerne af platformen noget
i relation til det udførte designarbejde, henset til den viden der var til designernes rådighed
på tidspunktet, hvor designet blev udviklet. Som ligeledes anført af Sø- og Handelsretten
var det i 1996-1997, hvor platformen blev designet, ikke en fejl at designe denne som sket.

Selv hvis landsretten måtte anlægge en objektiv vurdering af, om der foreligger faulty design, har forsikringsgiverne ikke godtgjort, at platformen lider af designmangler.

Under alle omstændigheder skal skaden dækkes, selv såfremt landsretten måtte nå frem til,
at platformen eller samlingen mellem caisson og sleeve var fejldesignet. For dels er fejldesign ikke ekskluderet fra all risk-policerne. Dels er revnerne i sponson i givet fald en dækningsberettiget følgeskade af et eventuelt fejldesign. Uanset hvad der anses som ”root cause”, var det den strukturelle udmatning af sponsonen, som førte til revnedannelsen, og som
nødvendiggjorde etablering af en støtte til caisson-strukturen i form af seabed support,
shims, stophuller og cable stays. Hverken platformen som et hele eller caisson, sponson og
groutforbindelse i kombination udgør en samlet enkelt del i policernes forstand. Skaden på
sponsonen er derfor dækket som en følgeskade, idet sponsonen ikke i sig selv var fejldesignet eller i øvrigt led af nogen af forholdene oplistet i Section I, punkt 3 C.

Betterment and alteration in design
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Forsikringstagerne gør gældende, at dækningsbegrænsningerne om betterment og alteration in design i Section I, punkt 8 og 11, ikke finder anvendelse. Samtlige udbedringstiltag
har haft til formål at genetablere tabt styrke og ikke at skabe en nydesignet platform med
andre eller bedre egenskaber set i forhold til det oprindelige design. Endvidere har tiltagene
hverken hver for sig eller samlet øget platformens anvendelighed, forlænget dens levetid
eller bidraget til, at den skulle have fået en øget produktionskapacitet. Der er heller ikke en
fordel i form af reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Tværtimod har reparationsløsningerne ført til fordyrende inspektionsopgaver, og det samme vil gælde for de omkostninger, der til sin tid vil være forbundet med at dekommissionere Siri.

Selv hvis landsretten måtte finde, at implementeringen af reparationsløsningerne måtte
indebære et element af forbedring, skal dækningen ikke reduceres. Det fremgår nemlig af
Section I, punkt 8, at forsikringsgiverne skal dække alle omkostninger forbundet med reparation af det forsikrede objekt, uanset om reparationen måtte indebære et element af forbedring eller ændring, så længe udgifterne forbundet dermed ikke øges og i øvrigt er rimelige. I denne sag ville omkostningerne ved at lade platformen reparere på land langt have
oversteget udgifterne forbundet med udviklingen og implementering af både den midlertidige og permanente reparationsløsning. Det kan ikke komme forsikringstagerne til skade,
at der blev valgt en for forsikringsgiverne billigere løsning, blot fordi denne nødvendiggjorde udvikling og anvendelse af et nyt design.

Under alle omstændigheder vil bedømmelsen af, om der foreligger betterment efter Section
I, punkt 8, vil aldrig kunne blive et spørgsmål om, hvorvidt forsikringen dækker eller ej.
Der vil højst kunne blive tale om et efter landsrettens skøn fastsat mindre fradrag i forsikringsdækningen.

Lopi
Der er dækning for LOPI-kravet under 2008/2009-policerne (alternativt 2006/2007-policerne), da parterne er enige om, at LOPI-kravet er dækket, hvis skaden i øvrigt er omfattet
af forsikringsdækningen. Det gælder, uanset hvad omfanget af skaden under Section Ikravet måtte findes at være.

Sue og Labour
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Forsikringstagerne har gjort gældende, at betingelserne for dækning efter sue and labourbestemmelsen er opfyldt, og at udgifterne til de midlertidige reparationer var rimelige.

Forsikringstagerne har til støtte herfor navnlig anført, at dækning efter bestemmelsens ordlyd kræver enten, at der er indtrådt dækningsberettiget fysisk skade, eller at det er sandsynliggjort, at der forelå overhængende fare for, at en sådan fysisk skade ville indtræffe.

Revnerne i sponsonen udgjorde i sig selv en dækningsberettiget Section I-skade på platformen. Det strider mod ordlyden af bestemmelsen, hvis det tillige skulle være en betingelse for dækning, at der også forelå ”imminent risk”, idet første led af policernes sue and
labour-bestemmelse i så fald ville være overflødig. Af bestemmelsens ordlyd fremgår således tydeligt, at der er tale om to selvstændige og alternative dækninger. En sammenligning af ordlyden af policernes sue and labour-bestemmelse og sue and labour-bestemmelsen i London Standard Platform Form viser ligeledes, at dækningen i Norecos police er
udvidet i forhold til standardpolicerne til tillige at dække situationer, hvor der alene foreligger en umiddelbare fare for, at sådanne tab eller skader vil indtræde.

Udgifterne til de foranstaltninger, der kræves dækning for, blev afholdt for at begrænse
skaden og afværge yderligere skade på platformen. Udgifterne til den midlertidige reparation var desuden rimelige og proportionale, jf. policernes Section I, punkt 8, idet de blev
afholdt i en akut opstået situation med potentielt meget stor fare, herunder for kollaps og
totaltab af platformen med risiko for olieforurening samt tab af menneskeliv til følge. Derudover var der tale om en midlertidig reparation af høj teknisk kompleksitet, ligesom udgifterne blev afholdt for at standse skadens virkning i at fortsætte og dermed også med
henblik på at begrænse tabet.

Selv for det tilfælde, at landsretten måtte lægge til grund, at der ikke foreligger en dækningsberettiget fysisk skade på platformen (”actual physical loss or damage”), er sue and
labour-kravet stadig dækningsberettiget, fordi der også forelå umiddelbar fare for, at sådanne tab eller skader ville indtræde, og fordi udgifterne var rimelige og proportionale. De
tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger, der blev afholdt i tiden efter revnernes konstatering er således forsikringsdækkede efter policernes sue and labourbestemmelse, jf. forsikringsaftalelovens §§ 52-53, idet afholdelse af de udgifter, som kræ-
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ves dækket, også var nødvendige og afgørende for at begrænse og forhindre yderligere
skade i at opstå.

Forsikringstagerne har ført det fornødne bevis for, at betingelserne for at opnå dækning af
sue and labour-kravet er opfyldt efter begge led af bestemmelsen, herunder at omkostningerne er rimelige, jf. policernes Section I, punkt 8. Hertil kommer, at udgifterne også var
nødvendige af hensyn til overholdelsen af offshoresikkerhedsloven. Udgifterne er derfor
tillige dækket efter bestemmelsen i policernes Section I, punkt 19.

Det er hverken efter policerne eller efter forsikringsaftalelovens bestemmelser om fareafværgelse et krav, at omkostningerne til reparationerne har medført, at revnerne blev repareret. Dette er endvidere ikke relevant, idet det ville have været langt dyrere, hvis ikke umuligt, at foretage en like-for-like reparation af revnerne.

Da betingelserne for at kræve udgifterne til den midlertidige reparation dækket under sue
and labour-bestemmelsen er opfyldt, er det uden betydning, om visse af disse omkostninger også måtte kunne dækkes under policernes Section I, punkt 21. I sådanne tilfælde tilkommer det forsikringstager at vælge, hvilken bestemmelse udgifterne skal dækkes under.
Section I, punkt 21, er en særlig dækningsudvidelse for så vidt angår ekstraomkostninger,
som er nødvendige for at begrænse tabets størrelse og reparationstiden, og er derfor uden
relevans for spørgsmålet om, der er dækning for sue and labour-kravet. At sue and labourkravet skal dækkes under sue and labour-bestemmelsen, understøttes endvidere af, at taksatorerne har opdelt omkostningerne i to kategorier, benævnt henholdsvis ”temporary repair” og ”permanent repair”, og at denne allokering af udgifterne afspejler den behandling
og opdeling af kravene, som har været fulgt under hele sagens forløb, siden skaden blev
konstateret. Hertil kommer, at forsikringsgiverne i medfør af parternes procesaftale har
afskåret sig fra at bestride taksatorernes vurdering i relation til kategoriseringen af udgifterne, ligesom forsikringsgivernes adfærd i tiden efter taksatorernes afgivelse af quantumrapporten har givet Noreco føje til at antage, at der var enighed om denne allokering.

Det bestrides, at udgifterne til caisson-klamperne ikke skulle være dækningsberettigede i
medfør af policernes Section I, punkt 16. Denne bestemmelse undtager alene dækning for
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”unrepaired damage” i tilfælde af totaltab. Bestemmelsen er derfor ikke relevant for sagen,
hvor der ubestridt ikke foreligger totaltab.

Den retlige bedømmelse af, om der er dækning for sue and labour-kravet, skal foretages på
grundlag af en rimelighedsvurdering af skadesbilledet og forholdene omkring platformen,
som de så ud på tidspunktet for konstateringen af revnerne den 31. august 2009 og i tiden
umiddelbart derefter. Afgørende er således, om operatørens beslutninger var forsvarlige,
rimelige og proportionale, da dispositionerne blev truffet. Såvel forsikringstagerne, de involverede rådgivere og Energistyrelsen vurderede, at faren for, at der ville ske yderligere
skade eller kollaps, var så alvorlig, at platformen måtte rømmes, mandskabet reduceres til
et minimumsberedskab, og olietanken tømmes for olie.

Den midlertidige reparation bestod først og fremmest i udviklingen og implementeringen
af seabed support. Installationen af seabed support stoppede imidlertid ikke revnedannelsen. Der bestod derfor også i tiden efter installeringen heraf en overhængende risiko for
yderligere skade, hvis revnerne fik lov til at udvikle sig, hvilket også er bekræftet af
skønsmændene. Derfor blev der i februar 2010 tillige installeret shims, boret aflastningshuller i revnerne og implementeret et overvågningssystem, der monitorerede udviklingen i
revnedannelsen. Alle tiltag omfattet af sue and labour-kravet var tvingende nødvendige for
at beskytte platformen mod yderligere skade eller totaltab og blev foretaget i forsikringsgivernes interesse. Forsikringsgiverne har haft rig lejlighed til at gøre sig bekendt med og
involvere sig i arbejdet forbundet med at identificere og udvikle de rigtige reparationsløsninger, hvilket man dog valgte ikke at gøre.

Selv for det tilfælde, at landsretten måtte finde, at udgifterne til de midlertidige reparationer ikke opfylder betingelserne for dækning efter policernes sue and labour-bestemmelse,
vil udgifterne stadig skulle dækkes efter Section I, punkt 1 (i), al den stund, at også disse
udgifter medgik til at reparere skaden.

Tabsopgørelsen
Parterne er enige om, at de er efter procesaftalen bundet af taksatorernes opgørelser, og
landsretten skal derfor ikke tage stilling til den talmæssige opgørelse eller kategorisering af
kravene.
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Section I- kravet
Som medgivet af forsikringsgiverne for Sø- og Handelsretten kan erstatningsposterne vedrørende undersøgelser af skadens omfang, yderligere sub-support og boring af stophuller
for revnestandsning” anses for dækningsberettigede som opgjort, mens de øvrige poster
bestrides.

Forsikringstagerne har gjort gældende, at udgifterne til undersøgelser af skadens omfang
og årsag er dækningsberettigede som en del af Section I-kravet, idet udgifterne har været
både nødvendige og rimelige, hvortil kommer, at det efter policernes Section I, punkt 8,
fremgår, at udgifterne er dækkede.

Forsikringstagerne har videre gjort gældende, at udgifterne til design, fremstilling og installering af cable stays samt design og fremstilling af guyed support og conductor hangoff systems, yderligere seabed support samt boring af stophuller for revnestandsning er
dækningsberettigede. Udgifterne udgør ikke betterment i policernes forstand, og forsikringsgiverne har hverken bevist, at platformens design var fejlbehæftet, eller at reparationsarbejderne udgør betterment, hvorfor der ikke skal ske fradrag herfor i tabsopgørelsen.
Uden stophullerne ville revnerne være fortsat med at ”skære” sig igennem sponsonens stål,
hvorved skaderne og svækkelsen i konstruktionen var blevet værre. Forsikringsgiverne har
ligeledes i forbindelse med afslutningen af hovedforhandlingen i Sø- og Handelsretten tilkendegivet, at udgifterne til seabed support og boring af stophuller for revnestandsning er
dækningsberettigede, såfremt retten giver forsikringstagerne medhold i, at der er dækning
for Section I-kravet.

Det afgørende for, om udgifter forbundet med posten vedrørende tekniske og andre omkostninger relateret til valgmuligheder, der ikke blev taget i anvendelse, kan kræves dækket eller ej, er, om de var rimelige og kausale henset til skadebilledet på tidspunktet, hvor
udgifterne blev afholdt. Der har udelukkende været afholdt udgifter til undersøgelser og
udarbejdelse af alternative reparationsløsninger, som var nødvendige for at finde de rigtige
løsninger og derfor var nødvendige til opfyldelse af forsikringstagernes tabsbegrænsningspligt og i forsikringsselskabernes interesse. Såfremt disse udgifter ikke havde været af-
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holdt, og forsikringstagerne havde valgt de forkerte reparationsløsninger med yderligere
skade til følge, ville omkostningerne og dermed forsikringskravene blot være blevet langt
større. Udgifterne er derfor dækningsberettigede i henhold til policerne. Af samme grund
er udgifterne til undersøgelse af årsag I og II dækningsberettigede.

Da en fuldstændig genetablering af sponsonen ikke var mulig, var forsikringstager nødsaget til at udvikle en alternativ reparationsmetode, som på anden vis kunne kompensere for
sponsonens reducerede bæreevne. DONG gik først i gang med at udvikle guyed support,
som havde til formål at aflaste sponsonen. Det viste sig dog, at de clamps, som også var
planlagt at skulle indgå i løsningen, ville blive for store, og DONG udviklede derfor tillige
cable stays, der var tiltænkt at skulle indgå som en integreret del af guyed support.

Efter forsikringstagernes opfattelse er udgifterne til udvikling og delvis produktion af guyed support dækningsberettigede, uanset at guyed support endte med at udgå som en del af
den permanente reparation. At eksperterne løbende oparbejdede et større erfaringsgrundlag
og en bredere viden, der ændrede de oprindelige antagelser om nødvendigheden af guyed
support, bør ikke komme forsikringstagerne til skade ved vurderingen af, om udgifterne til
design og delvis fremstilling af guyed support er dækningsberettigede. Derimod bør det
tillægges betydelig vægt, at DONG og Noreco var nødsaget til – inden for ganske kort tid –
at udvikle en holdbar alternativ reparationsløsning til den like-for-like reparation, som Noreco ellers havde krav på i henhold til forsikringsaftalen.

Udgifterne til design og delvis fremstilling af guyed support blev endvidere afholdt for at
overholde offentligretlige regler, hvorfor udgifterne tillige er dækket efter Section I, punkt
19.
Udgifterne til den projektforsikringspræmie, som DONG tegnede i forbindelse med gennemførelse af reparationsarbejderne, og som dækkede skader, som måtte opstå i forbindelse med udførelse af reparationsarbejderne på platformen, skal dækkes, idet udgifterne både
var rimelige og kausale og i øvrigt også blev afholdt i forsikringsgivernes interesse.

Udgifterne til Norecos regrouting costs, som udgjorde en alternativ reparationsmetode til
den permanente reparation, er også dækningsberettigede, idet de var nødvendige for opfyl-
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delse af Norecos tabsbegrænsningspligt for at afdække, om det var muligt at anvende en
betydeligt billigere reparationsmetode.

Sue and labour-kravet
Forsikringstagerne har gjort gældende, udgifterne til design, fremstilling og installering af
seabed support samt til design, fremstilling og installering af stålkiler i caisson-svøb
(shims) og overvågning af sponsonens tilstand og foretagelse af hydrauliske justering af
seabed support var nødvendige for at begrænse den eksisterende Section I-skade samt for
at afværge den umiddelbare fare for yderligere skade, som bestod efter den 31. august
2009, men også i tiden efter den 24. januar 2010, hvor Energistyrelsen alene tillod genoptagelse af produktionen under skærpede vilkår.

Udgifterne til design og fremstilling af caisson-klamper og andre valgmuligheder, der ikke
blev taget i anvendelse, var nødvendige for at begrænse og afværge samme umiddelbare
fare, uanset at udgifterne relaterer sig til reparationsløsninger, der efterfølgende blev opgivet. Disse tabsposter udgør relevante udviklingsomkostninger afholdt med henblik på at
sikre platformens integritet bedst muligt, og udgifterne har ingen relation til almindelig
drift. Caisson-klamper var nødvendige som ”fall-back”-løsning, for det tilfælde at seabed
support ikke virkede, idet det var derfor tvingende nødvendigt at arbejde med flere alternative muligheder på samme tid. Udgifterne forbundet med udvikling af reparationsmuligheder var ligeledes nødvendige og rimelige af hensyn til at kunne identificere og udvikle de
reparationsløsninger, som i sidste ende viste sig at være de rigtige.

Der er dækning for disse nødvendige og adækvate tiltag og det arbejde, der lå forud for det
endelige valg af de (rigtige) reparationsløsninger. Såfremt retsstillingen ikke var sådan,
ville sikrede i ethvert tilfælde vælge den ”første og den bedste løsning” for at være sikker
på at opnå forsikringsdækning, hvilket hverken ville være i forsikringsgivernes, forsikringstagernes eller samfundets interesse.

Selvrisiko
Forsikringstagerne har gjort gældende, at selvrisikoen skal fratrækkes i det samlede opgjorte beløb og ikke i forsikringssummen.
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Renter
Forsikringstagernes krav skal forrentes efter forsikringsaftalelovens § 24 og ikke efter reglerne i renteloven. Forsikringstagerne er berettiget til at kræve renter af de fremsatte krav
fra 14 dage efter de tidspunkter, hvor kravene første gang er blevet fremsat under de respektive policer. Sue and labour-kravet skal derfor forrentes som påstået fra 14 dage efter
anmeldelsestidspunkterne den 9. juni 2010, den 6. juni 2011 og den 14. juni 2012, Section
I-kravet fra den 21. september 2011 og fra den 14. juni 2012 og LOPI-kravet fra den 29.
september 2010.

De oplysninger, som forsikringsgiverne havde brug for til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse, var alene, at der var fysisk skade
på sponsonen i forsikringstiden, og at omkostningerne forbundet med udbedring af skaden
ville være i en nærmere angivet størrelsesorden. At skaden var indtruffet, blev forsikringsgiverne underrettet om allerede den 1. september 2009. De efterfølgende claim submissions og opgørelser indeholdt oplysninger om kravenes størrelse.

Oplysningerne afgivet til forsikringsgiverne i forbindelse med fremsendelse af Norecos
claim submissions var udførlige og fuldt ud tilstrækkelige til at sætte forsikringsgiverne i
stand til at kunne bedømme forsikringsbegivenheden og forsikringsydelsens størrelse. Alle
faktiske oplysninger var således til stede og tilgængelige for forsikringsgiverne allerede i
september 2009. Samtlige tekniske rapporter, der efterfølgende er blevet udarbejdet i tiden
efter forsikringsgivernes modtagelse af claim submissions, er baseret på disse informationer og fakta.

Den omstændighed, at forsikringsgiverne valgte (forgæves) at bruge lang tid og investere
alle deres ressourcer på at prøve at bevise, at skaden var undtaget fra dækning, herunder
ved at gennemføre syn og skøn, er forsikringsgivernes risiko og udskyder ikke tidspunktet
for rentetilskrivning. Samtlige af forsikringsgivernes anbringender fremsat til støtte for, at
forrentning først skal ske fra et senere tidspunkt end fastslået af Sø- og Handelsretten, bestrides.
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Noreco har gjort alt for at stille de fornødne oplysninger til rådighed for forsikringsgiverne.
Forsikringsgiverne har desuden til enhver tid kunnet anmode Noreco om at modtage yderligere oplysninger, hvilket forsikringsgiverne på intet tidspunkt har gjort før sagens anlæg.

Det bestrides, at der ikke kan kræves renter af udgifter fra før det tidspunkt, den pågældende udgift rent faktisk er afholdt. Det følger direkte af ordlyden af forsikringsaftalelovens §
24, at det for forsikringsgivers pligt til at forrente forsikringskrav er uden betydning, om
forsikringstager rent faktisk har betalt de omhandlede udgifter. Hertil kommer, at det ikke
giver mening at tale om berigelsesforbud i forhold til renter.

Der er ikke grundlag for at suspendere rentetilskrivningen som følge af Carsten Tolderlunds mail. Denne kan ikke med virkning for DONG gå forud for suspensionsaftalens pkt.
2.5, og formålet med suspensionsaftalen var kun at suspendere forældelse og passivitet,
men ikke renter.

Valuta
Forsikringstagerne har gjort gældende, at det samlede krav skal opgøres og betales i USD.
Der er tale om en USD-police, og parterne har ved indgåelsen af Litigation Agreement
forpligtet sig til at lægge loss adjusternes tal til grund ved tabsopgørelsen, hvilket også
gælder for tidspunktet for konverteringen. Landsretten skal derfor afvise anbringendet, som
der er gjort op med i den procesaftale, som Litigation Agreement udgør.

Den alternative påstand
For det tilfælde, at landsretten måtte komme frem til, at skaden er opstået i forsikringstiden
for 2006/2007-policerne, gør forsikringstagerne de samme ovenstående anbringender gældende til støtte for den alternative anerkendelsespåstand om dækning under 2006/2007policerne.

Såfremt 2008/2009-forsikringsgiverne i henhold til 2008/2009-policerne ikke er dækningsansvarlige som kendt for ret i den indankede dom, er de tidligere forsikringsgivere dækningsansvarlige, som anført i den alternative påstand, alternativt alle forsikringsgivere med
en fordeling af tabet, som det måtte blive allokeret af landsretten på de enkelte forsikringsperioder.
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Landsrettens begrundelse og resultat
Indledende bemærkninger
Sagen angår en forsikringstvist mellem forsikringstagerne og forsikringsgiverne om forsikringsdækningen under Norecos Marine Offshore All-Risk Property forsikringer som følge
af skaderne på Siri-platformens sponson, der blev konstateret den 31. august 2009. Principalt rejses kravet under 2008/2009-policerne og alternativt under 2006/2007-policerne.
Afgørende for sagens løsning er en konkret fortolkning af de særlige policer og en vurdering af sagens faktiske hændelsesforløb.

Section I-kravet
Der er enighed mellem parterne om, at forsikringstagerne har bevisbyrden for, at der foreligger en forsikringsdækket begivenhed, der kan henføres under en af de to nævnte policer,
der er omfattet af sagsanlægget. Dette gælder også for spørgsmålet om, hvorvidt forsikringsbegivenheden er indtrådt i forsikringsperioden for (mindst) en af disse policer, og
således at forsikringsbegivenheden er indtrådt enten i perioden 1. januar 2006 til 30. juni
2008 eller i perioden 1. juli 2008 til 31. december 2009. Er forsikringsbegivenheden indtrådt tidligere, må forsikringsgiverne allerede af den grund frifindes for kravet om tingsskade efter Section 1, punkt 1 (i), idet forsikringstagerne ikke tillige har rejst krav efter de
tidligere policer gældende for 2003, 2004 og 2005, som efter det oplyste anvendte de
samme termer til at fastlægge forsikringsbegivenheden og forholdet mellem forskellige
forsikringer og forsikringsperioder, men som i øvrigt til dels er indgået med andre forsikringsgivere og med andre klausuler om bl.a. skadesmaksimum.
Efter Section I, punkt 1 (i), dækker forsikringen ”against all risks of direct physical loss of
or physical damage to the property insured during the period of this Section stated at Item
2. of the Declarations… “

Landsretten finder, at der ikke er holdepunkter for at forstå Section 1, punkt 1 (i), således,
at forsikringsbegivenheden først indtræder, når den relevante skade er konstateret, og
bemærker i den forbindelse, at policernes General Conditions, punkt 2, foreskriver, at
”failure to notify a loss which, at the time of happening did not appear to involve this Policy but which, at a later date, would have given rise to a claim hereunder, shall not preju-
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dice the recovery of the claim by the Assured from these Underwriters.” Bestemmelsen
kan til gengæld isoleret set forstås både således, at det afgørende er det tidspunkt, hvor der
opstår en aktuel og konkret risiko for en skade, og således, at forsikringsbegivenheden udgøres af selve skadens indtræden. Bestemmelsens nærmere mening må på den baggrund
fastlægges ud fra policernes øvrige vilkår og den kontekst, som aftalerne er blevet udformet i.

Forsikringspolicernes General Conditions, punkt I B, indeholder en definition af begrebet
”occurrence”. Det følger af bestemmelsens ordlyd, at definitionen af dette begreb alene
gælder, hvor ordet ”occurrence” er brugt i den konkrete bestemmelse. Dette er ikke tilfældet for dækningsklausulen i Section I, punkt 1 (i). Begrebet ”occurrence” anvendes imidlertid i en række af forsikringspolicernes øvrige bestemmelser til at beskrive forsikringsbegivenheden for bl.a. tingsskader. Det er bl.a. tilfældet for policernes Declarations, item 4,
om skadesmaksimum og selvrisiko. Og det er tilfældet for bestemmelsen i General Conditions, punkt 11, om policernes anvendelse på hændelser, som fører til skader både i policernes løbetid og i efterfølgende policers løbetid, og som lægger vægt på den skadesfremkaldende begivenheds (”occurrence’s”) udvikling og ikke på selve skadens udvikling.
Endvidere omhandler de situationer, der er beskrevet i General Conditions, punkt B, litra
A-E, om særlige afgrænsninger af en ”occurrence”, alle skadesfremkaldende begivenheder,
der typisk vil indebære skade, som efter deres natur omfattes af policernes Section I, punkt
1 (i). Også selve occurrence-bestemmelsen synes således at hvile på en forudsætning om,
at tingsskadedækningen efter Section I, punkt 1 (i), udløses af en ”occurrence” og ikke
først af en eventuelt senere indtrådt skade.

Landsretten finder på den baggrund, at de nævnte bestemmelser i policerne må forstås i
sammenhæng med hinanden, således at definition af ”occurrence” i General Conditions,
Section I B generelt må antages at være afgørende for, hvornår der foreligger en forsikringsdækket skade efter policernes Section I, punkt 1 (i). Det bemærkes i den forbindelse,
at der ikke foreligger klare holdepunkter for, at en sådan fortolkning afviger fra den fortolkning, som beslægtede forsikringer undergives efter bl.a. den såkaldte London Standard
Platform, som policerne i denne sag er modelleret over, men hvis bestemmelser om forsikringsbegivenheden er formuleret anderledes.
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Det følger af ovenstående, at forsikringsbegivenheden for Section 1-krav udgøres af hændelser eller kontinuerlige eller gentagne udsættelser for forhold, der starter i forsikringsperiodens løbetid, og som medfører fysisk skade omfattet af forsikringens materielle anvendelsesområde.

I den foreliggende sag består den fysiske skade i revner i Siri platformens sponson og den
deraf følgende svækkelse af sponsonens evne til at holde caissonen. Det må på baggrund af
skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 1, 2, 7, 8 og 9 og deres vidneudsagn for Sø- og
Handelsretten lægges til grund, at denne skade er opstået som følge af metaltræthed, der
igen skyldes længerevarende forøgede belastninger i sponsonens nederste del som følge af,
at der mod forventning var opstået et større mellemrum mellem caissonen og groutsvøbet,
og at den nederste del af sponsonen herved fik en utilsigtet belastningsoverførsel fra caissonen, der oversteg det, som sponsonen var konstrueret til at modstå.

Afgørende for, om forsikringsbegivenheden er indtrådt inden for policernes løbetid, er herefter, om de uforudsete belastninger, som sponsonen blev udsat for, og som medførte revnedannelser, begyndte før eller under en af de forsikringsperioder, der er omfattet af forsikringstagernes søgsmål. Da det er forsikringstagerne, der har bevisbyrden for, at forsikringsbegivenheden er indtrådt i forsikringsperioden, påhviler det i den forbindelse forsikringstagerne at bevise, at belastningerne tidligst begyndte 1. januar 2006.
Skønsmændene har i besvarelsen af spørgsmål 8 udtalt, at ”[h]vis vi accepterer GISSmodellen som en rimelig forudsigelse til vurdering af mellemrummets opståen og træthedsskader, når mellemrummet øverst i udstøbningen er vokset til 3,0 eller 3,5 mm, vil
dette være sket måske fire år før, at træthedsrevnerne på ydersiden af sponsonen viste sig,
dvs. omkring 2005. Træthedsskaderne vil omkring samme tid være begyndt at accelerere i
sponsonens nederste del, selvom de først synes at være blevet tydelige i 2009.”
Skønsmændenes anvendelse af ordet ”hvis” må ses i sammenhæng med deres udtalelse et
par sætninger forinden, hvor skønsmændene anfører, at de ikke lægger resultaterne i GISSrapporten til grund på de punkter, hvor GISS-modelleringen efter deres opfattelse gengiver
virkeligheden dårligt, men ”ellers tager … GISS-resultaterne for pålydende, fordi der ikke
findes andre troværdige forsøg på at modellere grout-slitage og udmattelsesprocesserne
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med denne detaljeringsgrad.” Det bemærkes også, at skønsmændene har indledt deres besvarelse af spørgsmål 8 med at bemærke, at ”efter vor opfattelse fremgår det indirekte af
analyser foretaget af tidligere sagkyndige, hvornår udviklingen af træthedsrevnerne må
være begyndt at tage til.” Endvidere har skønsmændene også under afhjemlingen i dommen udtalt sig således, at de må forstås derhen, at metaltrætheden formentlig er indtrådt og
begyndt at accelerere inden 1. januar 2006 og dermed inden forsikringsperioderne omfattet
af denne sag.

Landsretten finder ikke, at forsikringstagerne heroverfor har ført bevis for, at metaltrætheden først indtrådte på et senere tidspunkt. Det gælder for det første i relation til spørgsmålet
om, hvorvidt skønsmændenes vurdering af forholdene i 2005 bygger på forkerte forudsætninger som følge af en fejlagtig antagelse om, at der på ROV-optagelserne fra inspektionen
af sponsonen i 2005 kunne konstateres bevægelser i caissonen ved det øverste af annulusringen. Landsretten bemærker i den forbindelse, at GISS-Rapporten selv angiver at være
behæftet med en række usikkerhedsmomenter, at disse usikkerhedsmomenter var skønsmændene bekendt, og at skønsmændenes vurdering af skadesforløbets tidsmæssige udvikling ikke alene støttes på den nævnte ROV-optagelse, men lige så meget på andre forhold.
Endelig bemærkes, at forsikringstagerne hverken har anmodet om fornyet skøn eller indkaldt skønsmændene til at afgive forklaring for landsretten og i den forbindelse forholdt
dem de forhold, som angiveligt skulle føre til, at ROV-optagelsen reelt ikke kan tages til
indtægt for, at caissonen bevægede sig på optagelserne.

Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at revnerne på sponsonen først blev konstateret
den 31. august 2009, og at tidligere inspektionsmateriale fra 2005, 2006, 2007 og 2008
ikke afslørede synbare revner i sponsonen. Det gælder allerede fordi, dannelsen af synlige
revner ikke udgør den relevante forsikringsbegivenhed.

Landsretten bemærker dog supplerende, at det på baggrund af Morten Sand Jensens vidneforklaring for landsretten og Lars Erik Storcks vidneforklaring for Sø- og Handelsretten må
lægges til grund, at ROV-inspektionen i 2008 ikke undersøgte for revner på de steder, hvor
der blev konstateret revner ved ROV-inspektionen i 2009, og at området var præget af en
vis marinebegroning, der kunne skjule synligheden af mindre revner. Hertil kommer, at
hovedparten af revnerne var inde i sponsonen, og at der ikke er undersøgt inden i denne.
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Landsretten finder det herefter ganske usikkert, hvornår revnedannelsen begyndte at udvikle sig.

Landsretten frifinder på den baggrund forsikringsgiverne for forsikringstagernes principale, subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære betalingspåstande 2 om dækning af
udgifter til den permanente reparation af Siri-platformen, allerede fordi den relevante forsikringsbegivenhed i relation til skaderne på sponsonen ikke er indtrådt i forsikringsperioderne for de forsikringer, der er omfattet af nærværende sag. På tilsvarende vis frifindes
forsikringsgiverne for den del af den alternative anerkendelsespåstand, der angår afholdte
og estimerede omkostninger til udbedring af skaderne.

Der er herefter ikke grundlag for at vurdere, om skaderne efter deres karakter er omfattet af
policernes Section I, punkt 1 (i), og om de i givet fald omfattes af bestemmelsen om dækningsundtagelser i Section I, punkt 3C, og/eller af bestemmelsen om ”faulty design” i Section I, punkt 11.

LOPI
Der er enighed mellem parterne om, at forsikringstagerne kun er berettiget til forsikringsdækning for LOPI, såfremt de anmeldte krav i øvrigt berettiger til forsikringsdækning i
henhold til forsikringsaftalens Section I. Dette er som fastslået ovenfor ikke tilfældet.

Landsretten frifinder på den baggrund forsikringsgiverne for forsikringstagernes principale, subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære betalingspåstande 3 om driftstabserstatning. På tilsvarende vis frifindes forsikringsgiverne for den del af den alternative anerkendelsespåstand, der angår værditab og driftstab.

Sue and Labour
Efter Section I, punkt 26, om ”Sue and Labour” kan forsikringstagerne under visse betingelser få dækket omkostninger, der træffes med henblik på at beskytte ”the property and/or
interest insured or any part thereof”.
Bestemmelsen i Section I, punkt 26, om Sue and Labour anvender et særligt begreb (”Sue
and Labour”), som ikke kendes i dansk ret, men som er velkendt i engelsk ret og nærmere
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fastlagt i engelsk retspraksis fra før parternes aftaleindgåelse. Der er endvidere enighed
mellem parterne om, at parterne ved formuleringen af policen, herunder Section 1, punkt
26, har taget udgangspunkt i London Standard Platform Form, og at denne udspringer af
engelsk søforsikringsret. Landsretten finder på den baggrund, at den nærmere afgrænsning
af Section I, punkt 26, må ske i lyset af den praksis vedrørende begrebet ”Sue and Labour”,
som er udviklet i navnlig engelsk ret, og at bestemmelsen således ikke i første række skal
fortolkes ud fra dansk retspraksis vedrørende bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §§
52-53.

Det følger af såvel bestemmelsens ordlyd som af engelsk retspraksis, at de foranstaltninger,
der søges dækket, skal angå ”the property and/or interest insured or any part thereof”. Det
er således en første betingelse for at opnå dækning efter Section 1, punkt 26, om Sue and
Labour, at kravet angår foranstaltninger til imødegåelse af tab, der, såfremt dette opstod,
dels ville angå de forsikrede objekter og ikke være omfattet af den pågældende polices
undtagelsesklausuler, dels tidsmæssigt kunne henføres under policen.

I Norecos anmeldelse af sue and labour-kravet den 26. maj 2010 anførte Noreco blandt
andet, at forsikringstagerne havde afholdt sue and labour-udgifter “by reason of the damage to the sponson and imminent risk of collapse causing extensive damage to the remainder of the platform”.

Landsretten har ovenfor fundet, at den relevante forsikringsbegivenhed i relation til skaderne på sponsonen ikke er indtrådt i forsikringsperioderne for de forsikringer, der er omfattet af nærværende sag. Der er allerede som følge heraf heller ikke dækning efter Section
I, punkt 26, for foranstaltninger, der har til formål af udbedre virkningerne af skaden på
sponsonen eller forhindre yderligere udvikling af revner i sponsonen samt sikre en permanent løsning for platformens fortsatte drift. Det samme gælder foranstaltninger, der havde
til formål at gøre det muligt at genstarte produktionen.

To dommere, M. Stassen og Niels Fenger, udtaler herefter:
Som anført i Norecos anmeldelse af sue and labour-kravet blev i hvert fald dele af de foranstaltninger, som Noreco kræver dækket under Section I, punkt 26, tillige iværksat med
henblik på at forhindre, at caissonen gennem et kollaps forårsagede fremtidig skade på
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resten af Siri-platformen. Disse afværgeforanstaltninger relaterede sig således bl.a. til en
mulig endnu ikke indtrådt tingskade på dele af platformen (eller hele denne). Tingsskaden
ville indtræde som følge af caissonens kollaps og dermed være udløst af en endnu ikke
indtrådt umiddelbart skadesfremkaldende begivenhed (”occurrence”) flere år efter den
skadesfremkaldende begivenhed, som forårsagede skaden på sponsonen. Tingsskaden vil
endvidere angå dele af platformen, som ikke udgør en i forhold til sponsonen samlet enkelt
del i policernes forstand. I det omfang foranstaltningerne blev iværksat med henblik på at
afværge, at fremtidige skader på resten af platformen ville indtræde inden for en nær fremtid, opfylder foranstaltningerne dermed efter vores opfattelse den ovenfor nævnte dobbelte
betingelse om, at foranstaltningen dels skal søge at beskytte det forsikrede objekt, dels
tidsmæssigt kan henføres under den pågældende police.

Spørgsmålet er herefter, om de øvrige betingelser for at opnå dækning efter Section I,
punkt 26, er opfyldt.

Ud fra de på daværende tidspunkt foreliggende oplysninger kunne forsikringstagerne i perioden umiddelbart efter revnernes konstatering med rimelighed vurdere, at der bestod en
alvorlig risiko for et snarligt kollaps af platformen. Forsikringstagerne kunne derfor på
dette tidspunkt afholde rimelige omkostninger med henblik på at forhindre denne risiko i at
materialisere sig og søge disse dækket efter Section I, punkt 26. Det er i den forbindelse
indgået i vores vurdering, at ikke kun forsikringstagerne, men også Rambøll – i et notat af
2. september 2010 – fandt, at der var risiko for, at caissonen ville vælte og forårsage alvorlig skade på Siri-platformens ben med deraf følgende risiko for den samlede platform.

Som det fremgår af forklaringerne for Sø- og Handelsretten etablerede DONG på den baggrund straks et omfattende alarmberedskab, ligesom der nedsattes en række ekspertgrupper, som på baggrund af tekniske undersøgelser og analyser søgte at finde egnede løsningsmodeller blandt andet for at stabilisere Siri-platformen og dermed undgå kollaps.

Det synes at fremgå af DONGs oplysninger i perioden fra omkring slutningen af september
2009, at faren for kollaps vurderedes noget mindre overhængende end ved månedens begyndelse. Der blev dog i samme periode fortsat arbejdet med forskellige løsningsmodeller
blandt andet til understøttelse af caissonen og dermed Siri-platformen som sådan, ligesom
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der fortsat fandtes at være væsentlige risici for kollaps. Vi bemærker i den forbindelse, at
Det Norske Veritas i et brev af 7. oktober 2009 anførte, at man på daværende tidspunkt
ikke havde evalueret permanente løsninger, idet ”focus is on temporary solutions that first
of all will assure the integrity of the platform”.

I slutningen af januar 2010 blev seabed support-løsningen installeret. I lyset heraf og i
mangel af andre faste holdepunkter er det vores opfattelse, at det senest på dette tidspunkt
stod klart, at risikoen for umiddelbart overhængende skader på resten af Siri-platformen
var så begrænset, at de foranstaltninger, som herefter gennemførtes, ikke længere i første
række kunne betegnes som foranstaltninger til at afværge sådanne umiddelbart overhængende skader, men snarere fik karakter af foranstaltninger til at sikre en permanent løsning
for platformens fortsatte drift.

Vi har i den forbindelse tillagt det vægt, at forsikringstagerne på den ene side må gives et
vist spillerum i en situation som den foreliggende, hvor de frygtede skader kunne resultere
i et totaltab af platformen, risiko for olieforurening og tab af menneskeliv, men at forsikringstagerne på den anden side tilsyneladende ikke selv vurderede faren for kollaps eller
lignende til at være så overhængende, at man følte sig nødsaget til at iværksætte en umiddelbar – og eventuelt kortsigtet – løsning, men navnlig arbejdede på mere permanente løsninger, der forventedes at tage mere end et år, før de kunne være på plads.

Udgifter afholdt efter installationen af seabed support-løsningen i slutningen af januar
2010 kan på den baggrund ikke kræves dækket efter Section I, punkt 26, om Sue and Labour. Det gælder, selv om udgifterne også havde til formål at undgå, at platformen på sigt
kollapsede, idet Section I, punkt 26, om Sue and Labour efter vores opfattelse ikke kan
anvendes til at få dækket krav, som efter deres karakter navnlig må henføres til Section 1,
punkt I (i), men som allerede på grund af policernes tidsmæssige dækning ikke kan kræves
dækket efter denne bestemmelse.

Forsikringstagernes anbringende om, at de omhandlede udgifter også var nødvendige af
hensyn til overholdelsen af offshoresikkerhedsloven, og at de omhandlede udgifterne derfor er dækket efter bestemmelsen i policernes Section I, punkt 19, ændrer ikke herved. Det
følger allerede af, at denne bestemmelse på samme måde som bestemmelsen i Section I,
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punkt 26, om Sue and Labour ikke finder anvendelse på udgifter vedrørende udbedring af
skader som følge af forsikringsbegivenheder, der er indtrådt uden for policernes løbetid.

Forsikringstagerne har ikke oplyst, hvor stor en del af sue and labour-kravet, der relaterer
sig til foranstaltninger, der tidsmæssigt ligger forud for det tidspunkt, hvor forsikringstagerne efter det netop anførte må antages at have vidst eller burde have vidst, at der ikke
forelå en umiddelbart overhængende fare.
Vi finder ikke, at dette – som gjort gældende af forsikringsgiverne – må føre til, at forsikringstagernes krav i det hele må afvises, uanset at nogle af udgifterne i sig selv er dækningsberettigede.

Det er ikke i vores vurdering af, hvilke af de af Noreco krævede beløb, der kan dækkes
som rimelige udgifter til afværgeforanstaltninger, indgået, i hvilket omfang parterne – og
taksatorerne – har henført de omhandlede omkostninger til kategorien benævnt ”temporary
repair”. Der er derimod taget højde for, at Noreco ved opgørelsen af kravet ikke udtrykkeligt har angivet, i hvilket omfang der er tale om en afværgeforanstaltning, og at nogle af de
afholdte udgifter, herunder navnlig de, der var forbundet med seabed support-løsningen,
endte med indgå som en del af de endelige reparationsudgifter.

Begge disse forhold må komme forsikringstagerne bevismæssigt til skade, således at der
alene tillægges Noreco et skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af sue and labour-kravet.

Efter en samlet vurdering af udgifternes karakter, herunder oplysningerne i Norecos anmeldelse af 26. maj 2010 og skemaerne vedlagt anmeldelsen samt efter fradrag af selvrisikoen i henhold til forsikringspolicen, fastsættes beløbet til skønsmæssigt 12,5 mio. USD.
Norecos anmeldelse af 26. maj 2010 indeholder – udover en beskrivelse af den allerede
konstaterede skade – tillige en beskrivelse af den vurderede overhængende fare for yderligere skade på andre dele af platformen (eller hele denne) samt angivelse af de omkostninger, der ønskedes dækket som sue and labour-udgifter.

- 139 -

Forsikringsgiverne findes på den baggrund allerede ved anmeldelsen at have haft de fornødne oplysninger til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse for så vidt angår disse udgifter.

Forsikringsgiverne har for landsretten gjort gældende, at det følger af parternes suspensionsaftale af 24. august 2012, at Noreco gav afkald på forrentning af et eventuelt krav i den
periode, suspensionsaftalen var gældende, og at dette blev bekræftet af Carsten Tolderlund
i hans e-mails af 28. februar og 4. marts 2013.

Suspensionsaftalen angår efter sin ordlyd suspension af forældelsesfrister, passivitet og
anden fortabelse af hovedkravet som følge af tidsmæssige forhold. Der er ikke holdepunkter i aftalens ordlyd eller omstændighederne i øvrigt for, at Noreco skulle have givet afkald
på forrentning i suspensionsperioden. Det forhold, at Carsten Tolderlund i en korrespondance om det videre forhandlingsforløb mellem parterne gav udtryk for, at forrentning af
kravet på ny ville løbe ved suspensionsaftalens ophør, ændrer ikke herved.

Forsikringstagernes påstand om forrentning fra den 9. juni 2010 tages derfor til følge, jf.
forsikringsaftalelovens § 24.

Vi stemmer herefter for at tage forsikringstagernes mest subsidiære påstand 1 til følge som
nedenfor bestemt.

En dommer, Anne Thalbitzer, udtaler:
Det fremgår af Norecos anmeldelse af sue and labour-kravet, at de foranstaltninger, som
forsikringstagerne kræver dækket under Section 1, punkt 26, til dels blev iværksat med
henblik på at afværge omfattende skader på andre dele af platformen som følge af sponsonens kollaps. Afværgeforanstaltningerne angår således også mulige skader, der, såfremt
disse skader indtrådte, ville være en nærliggende og naturlig konsekvens af de initiale skader på Siri-platformen, der som ovenfor anført under Section 1-kravet bestod af de opståede revner i sponsonen og den deraf følgende svækkelse af sponsonens evne til at holde
caissonen.
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Som fastslået ovenfor er de initiale skader på sponsonen imidlertid ikke dækningsberettigede efter policerne omfattet af nærværende sag, idet skaderne er forårsaget af forhold, der
er indtrådt forud for policernes løbetid. De mulige efterfølgende skader på platformen i
øvrigt ville således, såfremt disse indtrådte, ikke kunne kræves dækket under de relevante
policer med henvisning til, at der var tale om følgeskader af en i øvrigt dækningsberettiget
skade.

Jeg finder endvidere, at der efter ordlyden af policerne eller den sammenhæng, hvori disse
indgår, ikke er konkrete holdepunkter for at antage, at policerne er baseret på et princip
om, at dækning er begrænset til alene at angå direkte følger af en skadesfremkaldende begivenhed, eller at policernes dækningsområde er udvidet til at omfatte indirekte følger af
en initial skade, som ikke i sig selv er dækket af policerne.

På denne baggrund, og da der ikke foreligger oplysninger om andre skadesfremkaldende
begivenheder, der har selvstændig tidsmæssig dækning under de omhandlede policer,
stemmer jeg for at frifinde forsikringsgiverne for forsikringstagernes principale, subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære betalingspåstande 1, samt for den del af den alternative anerkendelsespåstand, der angår omkostninger afholdt til afværgelse af yderligere
skade.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet, således at de 20 forsikringsgivere for forsikringsperioden 2008/09 til Noreco skal betale beløbet på 12,5 mio.
USD efter den i påstanden angivne procentvise fordeling mellem dem med tillæg af rente
fra den 9. juni 2010, og således at forsikringsgiverne i øvrigt frifindes for forsikringstagernes påstande.

Sagsomkostninger
Efter de af parterne nedlagte påstande og anbringender sammenholdt med sagens udfald
må sagen i det væsentlige anses for vundet af forsikringsgiverne. Forsikringstagerne skal
herefter in solidum betale sagsomkostninger for begge instanser til de 24 forsikringsgivere
med i alt 26.130.686,81 kr. I overensstemmelse med parternes proceserklæringer har
landsretten ikke foretaget en indbyrdes fordeling af sagsomkostningerne mellem de enkelte
forsikringsgivere.
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Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand for begge instanser med i alt 20.000.000 kr.
eksklusiv moms, retsafgifter for landsretten med 150.000 kr., udgifter til taksatorerne med
1.333.000 kr., udgifter til skønserklæringer og afhjemling af skønsmændene for Sø- og
Handelsretten med i alt 1.342.911,11 kr., udgifter til oversættelse af skønserklæringer med
i alt 167.312,50 kr., rimelige udgifter til teknisk bistand for begge instanser med 2.500.000
kr. og udgifter til vidneførelse i øvrigt med 637.463,20 kr.

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af advokatbistand navnlig lagt
vægt på sagens økonomiske værdi og karakter samt sagens forløb og varighed, herunder at
der har været afholdt omfattende syn og skøn under sagens behandling for Sø- og Handelsretten.

For så vidt angår de af forsikringsgiverne afholdte udgifter til tolkning samt oversættelse i
øvrigt bemærker landsretten, at det følger af policen, at der er dansk værneting. Forsikringsgiverne findes herefter at have accepteret, at retssproget under en eventuel retssag
ville være dansk. Landsretten finder under disse omstændigheder ikke, at det kan pålægges
Noreco og DONG at dække de af forsikringsgiverne afholdte tolkeudgifter, jf. herved også
U 2001.1433/2 Ø.

For så vidt angår de af forsikringsgiverne afholdte udgifter til teknisk rådgivning bemærkes, at sådanne udgifter kun kan kræves godtgjort som sagsomkostning, hvis særlige forhold gør sig gældende, jf. betænkning 1436/2004, side 267. Landsretten finder henset til
sagens kompleksitet, at der foreligger sådanne særlige forhold, at forsikringsgiverne kan
kræve rimelige udgifter til teknisk bistand for begge instanser dækket som sagsomkostning
med i alt 2.500.000 kr. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af teknisk
bistand lagt vægt på sagens karakter. Landsretten har endvidere inddraget forsikringstagernes oplysninger om, hvilke udgifter de har afholdt til teknisk bistand under sagen, i vurderingen.

De i øvrigt af forsikringsgiverne afholdte udgifter til udarbejdelse af animationer og modeller, USB-nøgler og kurer findes ikke at have været fornødne til sagens forsvarlige førel-
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se, jf. herved retsplejelovens § 316, stk. 1. Disse udgifter kan herefter heller ikke kræves
erstattet af modparterne.

T h i k e n d e s f o r r e t:
Syndicate 1036 (COF 1036) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 125.000 USD med
tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 0609 (AUW) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 41.250 USD med tillæg af
rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 2020/2003 (WEL/SJC) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 125.000 USD
med tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 1183 (TAL) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 90.625 USD med tillæg af
rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 0457 (MRSL) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 56.250 USD med tillæg
af rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 2623 (AFB) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 45.562,50 USD med tillæg
af rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 0623 (AFB) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 10.687,50 USD med tillæg
af rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 2001 (AML) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 37.500 USD med tillæg af
rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 3000 (MKL) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 57.500 USD med tillæg af
rente fra 9. juni 2010.
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AIG Europe (Services) Limited skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 12.500 USD med
tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Axis Specialty Europe SE skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 81.250 USD med tillæg
af rente fra 9. juni 2010.

Aspen Insurance UK Limited skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 56.250 USD med
tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Gard Marine & Energy Limited skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 110.625 USD med
tillæg af rente fra 9. juni 2010.

AIG Europe Limited skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 87.500 USD med tillæg af
rente fra 9. juni 2010.

Allianz Global Corporate & Specialty SE skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 40.625
USD med tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Liberty Mutual Insurance Europe Limited skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 65.625
USD med tillæg af rente fra 9. juni 2010.

International Insurance Company of Hannover SE skal til Noreco Oil Denmark A/S betale
40.625 USD med tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Zurich Insurance Public Limited Company skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 62.500
USD med tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Lancashire Insurance Company (UK) Limited skal til Noreco Oil Denmark A/S betale
87.500 USD med tillæg af rente fra 9. juni 2010.

Syndicate 4444 (CNP) skal til Noreco Oil Denmark A/S betale 15.625 USD med tillæg af
rente fra 9. juni 2010.
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I øvrigt frifindes appellanterne for de indstævntes påstande.

I sagsomkostninger for begge instanser skal de indstævnte, Noreco Oil Denmark A/S,
Noreco Petroleum Denmark A/S, Ineos E&P A/S og Ineos E&P (Siri) UK Limited, in solidum betale i alt 26.130.686,81 kr. til Zurich Insurance Plc, Zurich American Insurance
Company, Lancashire Insurance Company (UK) Limited, Axis Speciality Europe SE, International Insurance Company of Hannover SE, Allianz Global Corporate & Speciality
SE, Gard Marine & Energy Limited, Aspen Insurance UK Limited, Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Syndicate 1036 Ashis Mathuras Bathia, Colin Raymond O’Farrell
and Jonathan Wyn Parry, Syndicate 0609 Richard De Winton Wilkin Harries, Syndicate
2020/2003 Nicolas John Burkinshaw, Syndicate 1183 Talbot Underwriting Limited, Syndicate 0457 Dominick James Rolls Hoare, Syndicate 2623 Neil Patrick Maidment, Syndicate 0623 Neil Patrick Maidment, Syndicate 2001 Brian Douglas Carpenter and Simon
Charles Waldegrave Beale, Syndicate 3000 Julian Christopher Samuel, Syndicate 4444
Stephen John Gargrave and Michael Duffy, AIG Europe Limited, New Hampshire Insurance Company, AIG Europe (Services) Limited, Ace European Group Limited og Axa
Corporate Solutions Assurance.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage fra denne dom.

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 04-05-2018

Janis Bjørnestad
Souschef

