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1. Antall HC lekkasjer >0.1 kg/s

Antall lekkasjer (alle innretninger) på norsk sokkel de siste 15 årene: 2000 - 2014



1. Antall HC lekkasjer >0.1 kg/s

Risikobidrag fra lekkasjer vektet ut i fra risikopotensial:  2000 - 2014



2. Prosjekt HC lekkasjer

http://www.norskoljeoggass.no/no/Hydrokarbonlekkasjer/

http://www.norskoljeoggass.no/no/Hydrokarbonlekkasjer/


2. Prosjektaktiviteter
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2. Årsaker



2. Anbefalt praksis

[Click here to download]

http://www.norskoljeoggass.no/hydrokarbonlekkasjer/dokumenter/


2. Anbefalinger

• Bidra til at anbefalt praksis, ref. “Beste prakis dokumentet”, blir implementert

• Synliggjøre storulykkespotensialet og behovet for å gjennomføre verifikasjoner

• Spesielt fokus bør rettes mot korrekt utført isolasjonsarbeid

• Oppfordre til god planlegging slik at man unngår “ad hoc” arbeid på
hydrokarbonførende trykksatt utstyr

• Sikre at alle hendelser som involverer HC lekkasjer >0.1 kg/s blir gransket

• Fokus på å forebygge og unngå ulykker som Piper Alpha i 1988:
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2. Faktaark
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3. Hvert Faktaark inneholder:

• Beskrivelse av hendelsesforløpet

• Årsaker - utløsende og bakenforliggende

• Læringspunkter og anbefalinger

• Språket er tilpasset 

• Maks to A4-sider

• Hendelsen er anonymisert

11



3. Pågående arbeid og veien videre

• Analyser av HC lekkasjer

• Utarbeidelse av Faktaark

• Samarbeid og erfaringsutveksling med O&G UK og Step Change in Safety

• Erfaringsoverføring mellom selskapene i Norsk olje og gass sitt nettverk
HC lekkasjer (herunder anbefalt praksis) 

• Oppdatering og oversetting av håndbøker for arbeid på trykksatt
hydrokarbonførende utstyr (ventiler, flenser, fittings og prosess), 
henvendelser og etterspørsler også fra utlandet

• Samarbeid med Norsk Industri (Fagforum HC lekkasjer) 12



Takk for oppmerksomheten !


