Drift av Norpipe
Olje rørledning
Pigging, kjøreregler, BS&W og kjemikalier,
beredskapskrav, risikovurdering og korrosjonskontroll
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Cautionary Statement
The following presentation includes forward-looking statements. These statements relate to future events, such as
anticipated revenues, earnings, business strategies, competitive position or other aspects of our operations, operating
results or the industries or markets in which we operate or participate in general. Actual outcomes and results may differ
materially from what is expressed or forecast in such forward-looking statements. These statements are not guarantees of
future performance and involve certain risks, uncertainties and assumptions that may prove to be incorrect and are difficult
to predict such as oil and gas prices; operational hazards and drilling risks; potential failure to achieve, and potential delays in
achieving expected reserves or production levels from existing and future oil and gas development projects; unsuccessful
exploratory activities; unexpected cost increases or technical difficulties in constructing, maintaining or modifying company
facilities; international monetary conditions and exchange controls; potential liability for remedial actions under existing or
future environmental regulations or from pending or future litigation; limited access to capital or significantly higher cost of
capital related to illiquidity or uncertainty in the domestic or international financial markets; general domestic and
international economic and political conditions, as well as changes in tax, environmental and other laws applicable to
ConocoPhillips’ business and other economic, business, competitive and/or regulatory factors affecting ConocoPhillips’
business generally as set forth in ConocoPhillips’ filings with the Securities and Exchange Commission (SEC). We caution you
not to place undue reliance on our forward-looking statements, which are only as of the date of this presentation or as
otherwise indicated, and we expressly disclaim any responsibility for updating such information.
Use of non-GAAP financial information – This presentation may include non-GAAP financial measures, which help facilitate
comparison of company operating performance across periods and with peer companies. Any non-GAAP measures included
herein will be accompanied by a reconciliation to the nearest corresponding GAAP measure on our website at
www.conocophillips.com/nongaap.
Cautionary Note to U.S. Investors – The SEC permits oil and gas companies, in their filings with the SEC, to disclose only
proved, probable and possible reserves. We use the term "resource" in this presentation that the SEC’s guidelines prohibit us
from including in filings with the SEC. U.S. investors are urged to consider closely the oil and gas disclosures in our Form 10-K
and other reports and filings with the SEC. Copies are available from the SEC and from the ConocoPhillips website.
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Norpipe Oil Pipeline System
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Operasjonelle utfordringer har betydning for korrosjonskontrollen
• Hver produsent er ansvarlig for
integriteten av deres
rørledning
• Pigging er en viktig del av
korrosjonskontrollen,
monitorering og flow
assurance
• Det er Norpipes ansvar å
koordinere alle piggene i
systemet for å forhindre
kollisjon
• Pigge-filosofien pleide å være
KUN én pig i systemet til
enhver tid
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Operasjonelle utfordringer har betydning for korrosjonskontrollen
2nd. Pig
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1st. Pig

TigerTool

Judy

Fulmar

16in Gannet
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Tiger Tool

Judy
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Ekofisk @ min 200
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m3/hr
m3/hr
m3/hr
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(162000 m3 from
(26500 m3 from Ekofisk
Ekofisk to Teesside)
Ekofisk to Teesside)
to Norpipe wye)
Ekofisk pig confirmed
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Ekofisk @ min 200
N/A
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to Norpipe wye)
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Teesside
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Teesside

N/A
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No restrictions

No restrictions
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Judy Received at
Teesside

Judy confirmed launch
+ 2000 m3 from Judy @
min 60 m3/hr
(1700m3 from Judy to
Northern wye)

No restrictions

N/A

Fulmar confirmed
launch + 4500 m3 from
Fulmar @ min 60 m3/hr
(3900 m3 from Fulmar
to Southern Wye)

No restrictions

N/A

No restrictions

No restrictions

No restrictions

Ekofisk pig confirmed
launch + 30000 m3 from
Ekofisk @ min 200
m3/hr
(26500 m3 from Ekofisk
to Norpipe wye)
Ekofisk pig confirmed
launch + 30000 m3 from
Ekofisk @ min 200
m3/hr
(26500 m3 from Ekofisk
to Norpipe wye)

16in Gannet received at 16in Gannet received at 16in Gannet received at 16in Gannet received at
Teesside
Teesside
Teesside
Teesside

No restrictions

No restrictions

No restrictions

No restrictions
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• Norpipe har utviklet et
sett med regler sammen
med Teesside.
• Beskriver hvilke typer
pigger som kan være i
systemet samtidig, samt
minimum avstand
mellom dem.

Norpipe-Portalen - piggeprogram
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Norpipe Portal – BS&W og kjemikalieforespørsler

Mål: Styring av periodiske og permanente endringer av vann i olje og kjemikaliebruk for
å unngå negative innvirkning på rørledningens og mottakssentralens ytelse og
integritet
Dekker: Nye kjemikalier og operasjoner som er utenfor ordinære transportbetingelser
Funksjonalitet: Hver skiper legger inn sine søknader og kan se status på godkjenning
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Beredskapskrav til alle partene

• ConocoPhillips i Norge er operatør av Norpipe olje rørledningssystemet, og har et
overordnet ansvar for at beredskapssystemer er på plass hos alle produsentene, og
for å koordinere håndtering av uforutsette hendelser og nødsituasjoner

• De forskjellige produsentene er selv ansvarlige for sine egne rørledninger når det
gjelder beredskapssystemer, risikovurderinger, nødsituasjoner, inspeksjon,
reparasjon, og eventuelle aksjoner ihht. oljesøl på sjøen.
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Minimumskrav til beredskap i følge Norpipe operasjonsmanual
• Norpipe operasjonsmanual beskriver noe absolutte minimumskrav som alle
produsentene skal etterleve
• Alle skal kunne motta fjernstyrt PSD-signal fra Ekofisk 2/4 J CCR
• Alle skal ha et ESD-system som stenger ned hvis eksport trykket overstiger design
trykket i Norpipe-linja
• Alle skal framlegge ventil status data årlig
• Alle skal ha kompenserende tiltak på plass i tilfelle det oppstår en situasjon med tap
av kommunikasjon
• Alle skal oppgi nøyaktig produksjonsdata til operatøren av Norpipe systemet for å
kunne opprettholde lekkasje deteksjonssystemet
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Risk Assessment og reparasjonsberedskap
• Som et minimum må vi ha beredskap – deteksjon/reparasjon for følgende skader
• Anker-drag og anker-wire
• Lokal korrosjon – små pitter
• Sammenhengende kanalkorrosjon, ev. flere korrosjonsskader med interaksjon, eller
mange isolerte korrosjonsskader innenfor samme rørspole.
• Fallende objekter
• 3 parts utgraving på landseksjon av rørledning
• Rensepig som sitter fast
• Lekkasje i subsea-ventiler
• Det er laget en matrise hvor skade er koblet til type reparasjon – og utstyr nødvendig
for å reparere skaden. Denne matrisen skal alle produsentene forholde seg til.
Behøver nødvendigvis ikke være samme reparasjonsmetode eller utstyr, men skal
være tilsvarende eller bedre.
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Innvendig korrosjonskontroll
• Overvåkning
• Korrosjonskuponger
• Vekttap/korrosjonshastighet
• Avsetningsanalyse
• Profilering/lokal korrosjon

•
•
•
•
•

Korrosjonsprober
Bakteriell aktivitet
Vann i oljemengde
Vann kjemi
Intelligent pigge-inspeksjon

• Preventivt vedlikehold
•
•
•
•
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Kontinuerlig injeksjon av korrosjonsinhibitor
Batch korrosjonsinhibitor ifm. tiger tool rengjøring
Batch biosid behandling (ukentlig)
Rengjøring av rørledningen med rensepigger
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Ekstern korrosjonskontroll
•
•
•
•
•
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CP-survey (frekvens)
CP-survey resultat
ROV-program
Skiftet ut anoder i eksponerte område fra EKOJ til ca KP30
Lite forbruk (<50%) i nedgravde områder etter 40 års drift
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Norpipe Korrosjonskontroll greinrør
• Hver skiper er ansvarlig for sin forgreining

• Norpipe ivaretar helhet i rørledningsnettet
• Norpipe kan avslå eller kreve kjemikaliebruk og korrosjonsoppfølging for å sikre
helhets integritet i anlegget
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