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• Rapport skrevet på oppdrag fra Ptil

• Isoleringsløsninger, inkl overflate, i norsk 

petroleumsindustri siden oppstarten rundt 1970

– Egenskaper, utfordringer, omfang

• Fokus 1: Oversikt mest brukte og tidstypiske løsninger 

• Fokus 2: Sikkerhetsutfordringer

• Fokus 3: Utførelse, oppfølging, rehabilitering, 

risikoreduksjon, levetidsforlengelse

Formål med rapport og presentasjon



• Brannisolasjon: Hindre eller forsinke tap av 

integritet av rør eller strukturer pga. brann.

• Termisk isolasjon: Sikre optimal operasjon og/ eller 

beskyttelse av personell. Varmebevaring, 

kuldebevaring, frostbeskyttelse, anti-kondensering/ -

ising og personellbeskyttelse.

• Støyisolasjon: Redusere støybelastning på 

personell.

• Isolasjon av gjennomføringer: Benyttes i dekk og 

vegg for å hindre spredning av brann.

Isolering
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overflate

Isolasjon 

(2 lag)

Kapsling



• Avhengig av mange faktorer: 

– Tilgang på vann og salt

– Utett kapsling

– Vannansamling

– Skadet maling

– Temperatur

• Uforutsigbart hvor og når - utfordrende å håndtere risiko

• Skjult problem - Krever avisolering eller spesielle 

inspeksjonsmetoder for å oppdages

• Tids- og kostnadskrevende oppfølging og vedlikehold

Sikkerhetsutfordringer

Korrosjon under isolasjon (KUI)





• Beskrivelse

– Termisk- og brannisolering fra 1970-tallet til nå

– Støyisolering med bly til ca 1985

– I senere tid primært som 2.lagsisolasjon

• Utfordringer 

– Absorberer vann

– Løses opp, klistrer til overflater

– Betydelige KUI-problemer

– Stedvis gjenværende bly i isolasjonen

– Keramiske fiber: Helseskadelige – ikke tillatt etter 1995

• Omfang

– Hovedsakelig på gamle installasjoner og landanlegg

– Ved høye temperaturer eller tørt miljø

– Keramiske ligner visuelt på AES – ikke mulig å skille uten 

laboratorieprøving

Fiberisolasjon

Mineralull, keramiske fiber, AES-fiber



• Beskrivelse

– Termisk, støy og brannisolering fra ca 1985

– Mange varianter, celleglass i kombinasjon med andre materialer

– Erstatning for fiberisolasjon for å unngå KUI

– Kapsling: Mye rustfritt, men også aluminium eller tape

– Totalløsninger siden 2005: Fabrikkpåført kapsling (epoksy eller 

vulkanisert) – halvert installasjonstid

• Utfordringer 

– Absorberer ikke, men kan holde på vann

– Ikke fleksibelt - Oppsprekking

– Lim og fugemasser kan degraderes

– Noe KUI

• Omfang

– Mye brukt på alle offshoreinstallasjoner, alle isolasjonsklasser

– Alene eller som førstelagsisolasjon

– Totalløsninger: Mindre omfang

Celleglass-løsninger

Foamglas, totalløsninger (Benarx, Terostat)



• Beskrivelse

– Brukt siden 1970-tallet
– Puter: Fiberisolasjon, f.eks. AES-fiber innpakket i silikonduk
– Kasser: Kledd innvendig med isolasjon, eller sprøytet med 

ekspanderende epoksy-belegg
– Ny alternativ løsning: Boltkopper (Firenuts)

• Utfordringer 

– Ulike festeanordninger – til dels dårlig korrosjons- eller 
brannbestandighet

– Dårlig passform – åpninger og vanninntrenging
– Dårlige fuger, manglende avrenning 
– Stor overflate, stor eksplosjonslast

• Omfang

– Puter mye brukt i perioden 1995-2005. De siste årene 
begrenset til mindre værutsatte områder

– Kasser brukes på flenser og ventiler overalt

Avtagbar isolasjon

Isolasjonsputer og –kasser. Boltkopper



• Beskrivelse

– Termisk isolering (kulde) ca 1970-2000: Polyuretanskum 

sprøytes inn i kapsling av galvanisert stål

– PUF totalløsning fra 2008: Ferdigherdete skåler med 

integrert glassfiberduk - Rask installasjon

• Utfordringer 

– Lite inspeksjonsvennlig

– Gammel løsning: Brennbart + Isocyanater => Ikke tillatt

– Ny løsning er akseptert

• Omfang

– Kalde systemer hovedsakelig på landanlegg

Skumisolasjon

Gammel skumisolasjon, PUF totalløsning



• Beskrivelse

– Svært gode isolasjonsegenskaper, både termisk, støy og brann

– Gir slankere løsning, dermed mange sekundæreffekter

– Usikker oppførsel mtp KUI

– Kan kombineres med avstandselementer, men ikke benyttet

• Omfang

– Brukt i stor skala på nye installasjoner siden 2010

Aerogel

Pyrogel XTE/ XTF



• Beskrivelse

– Stedvis brukt for termisk isolering fra ca 1990 (kun varme)

– Avstandselementer og perforerte plater under mineralull

– Celleglass i komplette skåler med avstandselementer og 

kapsling integrert

– Formål å unngå KUI – Gode erfaringer. Sikrer luftspalte 

mellom isolasjon og overflate

• Utfordringer 

– Mulig risiko for gassansamling i ringrommet ved feil 

utførelse

• Omfang

– Varme systemer på Kårstø, og etter hvert Mongstad

– Celleglassløsningen nylig tatt i bruk

Avstandsisolering

Mineralull m/avstand, celleglass totalløsning m/avstand



Gjennomføringer

Andre typer

Støykassetter

Sprøytet brannisolasjon

Personellbeskyttelse



Utfordringer og oppfølging under utførelse

• Kvalitetssikring: 

– Gjøres det? Hvordan? Av hvem?

• FROSIO – Sertifisering av personell

• Kontraktsform – Hva er det rom for i 

kontraktene?

• Isolasjonsarbeidet i klem mellom 

forsinkelser og sail-away

• Forskjeller mellom Norge og Østen



• Vurdere risiko for KUI basert på feil eller skader i isolasjonen (vanninntrenging/ -ansamling)

• Vurdere om funksjonen til isolasjonen er ivaretatt 

• Avisolering og inspeksjon

– Pålitelig metode for å avdekke KUI

– Arbeidskrevende og kostbart

– Kan introdusere nye problemer

• NDT-metoder

– Begrenset deteksjonsevne – Viktig å kjenne til

– Søk etter KUI-områder, grunnlag for avisolering

Tilstandskontroll og inspeksjon

• Gjøres det?

• Systematisk?



• Rehabilitering: Forlenge levetid på isolerte overflater

• Sterkt varierende praksis

• Erstatte med samme løsning eller bedre løsning?

Evt fjerne isolasjon permanent?

• Kostnader: 

– Utskifting av isolasjon

– Utbedring av overflate

– Stillasarbeid

– Avhengig av funksjon, diameter, kompleksitet 

(ventiler, flenser, albuer), tilkomst, tilstand, temperatur mm.

Rehabilitering og levetidsforlengelse

Eksempler: Offshoreinstallasjoner Landanlegg

Installasjon A B C D E F G

Antall km isolerte rør 23 6 53 19 19 22 250

Dimensjon

Totalkostnad (kNOK), 

10 løpemeter rør med 

gjennomsnittlig 

kompleksitet (offshore)

2” 70-120

8” 100-240

18” 200-700



• Oppdatering av brannkrav, støykart/ støykrav og termisk isolasjonsbehov

• Endringer i fysisk utforming

• Endringer i prosessen

• Endret filosofi

• Bedre analyse- og kartleggingsmetoder

• Teknologikvalifisering (eks. brann)

=>  Tiltakene krever innsats i form av mennesker og penger

- Men betaler seg gjennom redusert risiko og vedlikeholdsbehov

Tiltak for å redusere omfanget av isolasjon

…det beste for å unngå KUI



• Robusthet – Må forvente at vann kommer inn i isolasjonen

• Mest effektive tiltak mot KUI: Avstandsisolering

– Ulemper ved plass og installasjonstid kan kompenseres med 

slankere materialer og totalløsninger

• Andre: 

– Drenering

– Vannstoppere

– Dobbel værbeskyttelse

– Mindre kritisk for dimensjonstoleranser

– Bedre inspeksjons- og 

vedlikeholdsvennlighet

– Fuktdeteksjon i isolasjonen

– Materialvalg, f.eks. bolter

• Utprøving av løsninger

Tiltak for å forbedre løsninger

Hvis man ikke kommer utenom å isolere



• LCC 

– Inkludere kostnader i alle faser av levetida

• Prosjektering

– Tenke løsninger for isolasjon tidlig i prosjektløpet

– Designe seg bort fra isolasjon

– Gi plass til isolasjon

• Unngå skader på isolasjon i drift

– Tiltak/ kampanjer

• Risikobasert tilstandskontroll/ inspeksjon/ rehabilitering

– Systematisk kartlegging

– Utnytte fagkunnskapen om isolasjon og KUI

– Utvikle metoder for analyse av data og prioritering av aktiviteter

– Sannsynlighetsestimering, konsekvensklassifisering, 

risikomodellering

Prinsipielle tiltak

+



Oppsummering

• Gamle anlegg: 

– Fiberisolasjon samt noen helseskadelige 

materialer. 

– Stedvis erstattet med celleglass.

– Karbonstål

• Halvgamle anlegg: 

– Mye celleglass

– Mer rustfritt, bedre maling

• Nye anlegg: 

– Aerogel med ukjent oppførsel mtp KUI.

– Bygget i Østen.

– Mye rustfritt

• Svært varierende praksis for kvalitetssikring, 

tilstandskontroll og rehabilitering

• Forbedring gjennom systematikk:

– Kartlegging av tilstand

– Isolasjonsbehov

– Rehabiliteringsbehov

– Valg av løsninger og tiltak

– Risikobaserte analyser

• Forbedring gjennom helhetstenking

– Prosjektering – Bygging – Installasjon

– LCC

– Kontraktsvilkår




