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Antall HC-lekkasjer på norsk sokkel
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De store linjene (forenklet)

Observasjon: Behov for 
økt kompetanse.

Fokus: Kurs og 
opplæring for personell 
i den spisse enden.

Observasjon: 60% av 
HC-lekkasjene var 
relatert til arbeid på 
hydrokarbonførende 
utstyr.

Fokus: Forbedre 
planlegging og 
gjennomføring av arbeid 
på hydrokarbonførende 
utstyr.

Observasjon: 
Anbefalinger fra 
rapporten ‘Læring etter 
hendelser’.

Fokus: Erfaringsdeling i 
HMS-forum:

• hendelser

• hvordan selskapene 
jobber for å forebygge 
HC-lekkasjer
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Pågående aktiviteter

1: Deling av læringspunkter i HMS-forum

• Enkelthendelser: HC-lekkasjer over 0,1 kg/s

• Metodisk tilnærming: Selskapene presenterer i tur og orden hvordan de 
arbeider med å forhindre HC-lekkasjer

2: Faktaark om HC-lekkasjer

• Nye faktaark utarbeides hvert år for lekkasjer over 0,1 kg/s

• Søkbar versjon av faktaarkene er under uttesting

3: Oppdatere årsaksanalysen hvert tredje år

• Forrige versjon: HC-lekkasjer i 2012-2014 ble sammenlignet med 2015-2017

• Oppdatere årsaksanalysen: Data fra 2015-2017 (32 lekkasjer) sammenlignes 
med 2018-2020 (18 lekkasjer)

4: Oppdatering av håndbok prosessikkerhet

5: Oppfølging av rapporten ‘Læring etter hendelser’

• Flere av aktivitetene over er inspirert av anbefalingene i rapporten
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Anbefalingene i rapporten ‘Læring etter 
hendelser’
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Oppfølging i HMS-forum

Søkbare faktaark

Årsaksanalyse HC-lekkasjer



Søkbare faktaark

• Bakgrunn

• Norsk olje og gass har utarbeidet anonymiserte faktaark om HC-lekkasjene 
over 0,1 kg/s siden 2013.

• Tilgjengelig på Norsk olje og gass sine nettsider

• Har frem til nå vært presentert som en tabell med PDF-filer

• Utfordring

• Sikre relevant informasjon til de som trenger det når de trenger det
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Database med 
informasjon

Alternativ 1: Bruke eksisterende 
brukergrensesnitt:

• Webside som kan lenkes til
• Norsk og engelsk
• Søkbar
• PC og mobil
• Web eller PDF

Alternativ 2: Utvikle et tilpasset 
brukergrensesnitt:

• Eget brukergrensesnitt med mulighet 
for andre kategorier

• Integrert i selskapets styringssystem
• Enda bedre tilpasset selskapets behov


