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Cautionary Statement
This presentation contains forward-looking statements as defined under the federal securities laws.  Forward-looking statements relate to future events and 
anticipated results of operations, business strategies, and other aspects of our operations or operating results. Words and phrases such as "anticipate," "estimate," 
"believe," “budget,” "continue," "could," "intend," "may," "plan," "potential," "predict," “seek,” "should," "will," “would,” "expect," "objective," "projection," 
"forecast," "goal," "guidance," "outlook," "effort," "target" and other similar words can be used to identify forward-looking statements. However, the absence of 
these words does not mean that the statements are not forward-looking. Where, in any forward-looking statement, the company expresses an expectation or belief 
as to future results, such expectation or belief is expressed in good faith and believed to be reasonable at the time such forward-looking statement is made.  However, 
these statements are not guarantees of future performance and involve certain risks, uncertainties and other factors beyond our control. Therefore, actual outcomes 
and results may differ materially from what is expressed or forecast in the forward-looking statements.  Factors that could cause actual results or events to differ 
materially from what is presented include changes in commodity prices; changes in expected levels of oil and gas reserves or production; operating hazards, drilling 
risks, unsuccessful exploratory activities; unexpected cost increases or technical difficulties in constructing, maintaining, or modifying company facilities; legislative 
and regulatory initiatives addressing global climate change or other environmental concerns; investment in and development of competing or alternative energy 
sources; disruptions or interruptions impacting the transportation for our oil and gas production; international monetary conditions and exchange rate fluctuations; 
changes in international trade relationships, including the imposition of trade restrictions or tariffs on any materials or products (such as aluminum and steel) used in 
the operation of our business; our ability to collect payments when due under our settlement agreement with PDVSA; our ability to collect payments from the 
government of Venezuela as ordered by the ICSID; our ability to liquidate the common stock issued to us by Cenovus Energy Inc. at prices we deem acceptable, or at 
all; our ability to complete our announced dispositions or acquisitions on the timeline currently anticipated, if at all; the possibility that regulatory approvals for our 
announced dispositions or acquisitions will not be received on a timely basis, if at all, or that such approvals may require modification to the terms of our announced 
dispositions, acquisitions or our remaining business; business disruptions during or following our announced dispositions or acquisitions, including the diversion of 
management time and attention; the ability to deploy net proceeds from our announced dispositions in the manner and timeframe we currently anticipate, if at all; 
potential liability for remedial actions under existing or future environmental regulations; potential liability resulting from pending or future litigation; the impact of 
competition and consolidation in the oil and gas industry; 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; changes in fiscal regime or tax, environmental and 
other laws applicable to our business; and disruptions resulting from extraordinary weather events, civil unrest, war, terrorism or a cyber attack; and other economic, 
business, competitive and/or regulatory factors affecting our business generally as set forth in our filings with the Securities and Exchange Commission. Unless legally 
required, ConocoPhillips expressly disclaims any obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 
otherwise. 

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 either within the presentation or 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 
may 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.

http://www.conocophillips.com/nongaap


March 2, 20203

ConocoPhillips barrieresystem – frem til 2018

HAZARD

STORULYKKE
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BF1 - Forhindre lekkasje
Containment

Åpning av HC førende utstyr

Trykksikringsventiler (PSV)

Prosessnedstengning (PSD) 

Barrierer mot fallende last

Barrierer mot skipskollisjon

BF3 - Begrense energitilførsel
Åpent dren

Trykkavlastning

Nødavstengning (ESD)

BF5 - Sikre personell ved 

storulykker
Nødstrøm

Organisatorisk beredskap

PA, alarm og nødkommunikasjon

Personellregistrering

Rømningsveier inkludert nødlys

Evakueringsmidler

Medisinsk personell og - utstyr

MOB båt og SAR helikopter

BF2 - Forhindre antennelse
Automatisk gassdeteksjon

Overtrykk

Habitat og varmt arbeid

Manuell olje - og gassdeteksjon

Tennkildekontroll

BF4 - Begrense eskalering av brann/eksplosjon
Automatisk baranndeteksjon

Brannpumper

Brannskiller og passiv brannbeskyttelse (PFP)

Vannfyllt jacket

Slukkesystem helidekk

Deluge og automatiske brannkanoner

Andre automatiske slokkesystemer

Integritet av hoved - og støttestruktur 

Manuell brannvarsling, -slukking og brannvannsutløsning 

Barrierefunksjon (BF)

Barrieresystem (BS)

Barrieredelsystem

Barriereelement - MTO

BF0 - Kontrollere, initiere og 

overvåke
AT – system

Kontrollromssytemer

SAS (ESD og F&G logikk)



ConocoPhillips Norge barriereanalyseprosess frem til 2018
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QRA

Scenario-
rapport

Barrierestrategi

Ytelses-
standard

Barriereark

Helhetlig 
barriere-

gjennomgang

Barriereanalyseprosess
HC-hendelser

Barriereark

jevnlig 
oppdatering

Oppdatering av 
andre 
dokumenter 
ved behov



DNVGL Benchmark barriereanalyse

DNVGL OPPSUMMERING

• ConocoPhillips har en grundig og omfattende prosess i 
forhold til å analysere barrieresystemene

• Det er mange positive elementer ved gjennomføringen, 
men DNV GL er litt usikre på effekten/nytten av alt 
arbeidet sammenlignet med bruken/oppfølgingen av 
resultatene.

• Gjennomføringen hos ConocoPhillips skiller seg en del 
fra andre selskaper på sokkelen, og har sine styrker 
(bl.a. gode og detaljerte vurderinger opp mot mange 
ytelseskrav) og svakheter (bl.a. omfattende arbeid og 
store dokumenter det er vanskelig å holde oppdatert).
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Styring av aktiviteter offshore
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• Aktiv bruk av iSee i arbeidstillatelsesmøter offshore.
• SAP og iSee brukes sammen i diskusjoner knyttet til 

planlegging av aktiviteter, samtidige aktiviteter, 
barrieresvekkelser, avvik og kompenserende tiltak



iSee
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Integrity Management Lifecycle – barrieresystemer
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Functionality 
(design)

Integrity
(maintenance/ 
condition)

Robustness

Barrier 
Performance

(ZB)
Reliability



TCD-5048: ZB-notifikasjon - rapportering av sikkerhetskritiske feil
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ZB notification

• Synliggjøring av barrieresvekkelser for å drifte og vedlikeholde installasjonen på en forsvarlig måte.

➢ Barrierepanelet

• Sikre høy pålitelighet på sikkerhetssystemer.

➢ Pålitelighetsrapporter (U-mål/SIL/RNNP)
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Vedlikeholds-
optimalisering

Opprettholde 
akseptable 
risikonivåer

Daglig oppfølging 
av  barriere-
svekkelser



Ytelsesstandard

Innretningsspesifikk ytelses-
standard for hvert barrieresystem

• Mål og krav (dagens/gjeldende) 

• Ytelseskrav/-mål fra 

• Dagens regelverk

• Dagens standarder og 
retningslinjer

• Dagens COPSAS-krav (TCD, 
prosedyrer)

• Krav fra designdokumentasjon

• Gjeldende regelverk (der vi ikke 
er i samsvar med dagens 
regelverk)

• Ytelseskrav kategorisert i M, T, O

• Inneholder også noen krav til 
ytelsespåvirkende faktorer
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System 

nr.
Systemnavn ID MTO Ytelseskrav/-mål Referanse Hjemmel Status Oppfylt? Kommentar til oppfyllelse av ytelseskrav/-mål

2-1 Gassdeteksjon

1 T

Innretninger skal ha et 

gassdeteksjonssystem som sikrer hurtig 

og pålitelig deteksjon av gasslekkasjer.

Innretningsforskrift

en, §32
Innretningsforskriften Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

2 T

Gassdeteksjonssystemet skal kunne 

utføre tiltenkte aksjoner uavhengig av 

andre systemer.

Innretningsforskrift

en, §32
Innretningsforskriften Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

3 T

Plassering av detektorer skal baseres på 

aktuelle scenarier og simuleringer eller 

tester.

Innretningsforskrift

en, §32
Innretningsforskriften Dagens krav Oppfylt

Plassering av detektorer er delvis gjort på 

engineeringsskjønn og ved bruk av simuleringer. 

Simuleringer er gjort i prosessområdene. Vurdert 

å ikke trekke ned for barrieresystemet da det er 

gjort simuleringer for de viktigste områdene.

2-1 Gassdeteksjon

4 T

Ved gassdeteksjon skal automatiske 

aksjoner begrense konsekvensene av 

gasslekkasjen

Innretningsforskrift

en, §32
Innretningsforskriften Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

5 T

Innretninger som ikke er permanent 

bemannet, bør ha en dedikert 

gassdeteksjonsfunksjon for området rundt 

og på helikopterdekket. Deteksjon av 

gass bør vises med et lyssignal som er 

synlig i sikker avstand fra innretningen.

Veiledningen til 

Innretningsforskrift

en, §32

Innretningsforskriften Dagens krav N/A

2-1 Gassdeteksjon

6 T

Branndeteksjonsområder bør være like 

brannområder i hydrokarbonområder. For 

utilityområder er en deling i ulike 

branndeteksjonsområder akseptabelt. 

Definisjon av branndeteksjonsområder 

skal diskuteres med TCD-eier.

TCD6307, kap. 

2.12.4
TCD/prosedyre Dagens krav Gap

Et gap for noen områder, f.eks. S-30/40. Men ikke 

vurdert som viktig for systemet.

2-1 Gassdeteksjon

7 T

Krav til pålitelighet av gassdeteksjon og 

komponentene som er en del av 

funksjonen skal være spesifisert i SRS, 

ref. Norsk olje og gass retningslinje 070.

TCD6307, kap. 

2.12.4
TCD/prosedyre Dagens krav Gap Ikke iht. 070, men følger opp iht. krav i TCD 5048.

2-1 Gassdeteksjon

8 T

Gassdeteksjonsfunksjonen skal gi rask 

og pålitelig deteksjon av brennbare og 

giftige lekkasjer før en gassky  når en 

størrelse og konsentrasjon som utgjør en 

risiko for personell og installasjon.

Norsok S-001, 

12.4.1

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

9 T

Systemer for deteksjon av brennbar gass 

skal installeres  i alle områder hvor 

brennbar gass kan forekomme.

Norsok S-001, 

12.4.2

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

10 T

Den minste gasskyen, som kan gi 

uakseptabel skade, skal gi bekreftet 

gassdeteksjon for disse områdene.

Norsok S-001, 

12.4.2

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

Basert på Gexcon studie. Må ansees å være godt 

nok for å tilfredstille dette punktet.

2-1 Gassdeteksjon

11 T

Målet skal også være å gi effektiv 

deteksjon av mindre lekkasjer, typisk 0,1 

kg/s, for å kunne varsle.

Norsok S-001, 

12.4.2

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

Basert på Gexcon gasspredningsstudie, GexCon-

05-F40353-1 rev 03. Denne ligger som vedlegg til 

notifikasjon 11412773. Må ansees å være godt 

nok for å tilfredstille dette punktet.

2-1 Gassdeteksjon

12 T

Deteksjon av mindre lekkasjer i mekanisk 

ventilerte områder skal behandles 

spesielt.

Norsok S-001, 

12.4.2

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

13 T

Detektorer skal anskaffes basert på en 

vurdering av gasslekkasjescenarioer 

innenfor hvert område, hvor man tar 

hensyn til potensielle lekkasjekilder og 

rate, spredning, tetthet, utstyrsplassering 

og miljøbetingelser som ventilasjon, og 

sannsynligheten for å detektere små 

lekkasjer i området.

Norsok S-001, 

12.4.2

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

2-1 Gassdeteksjon

14 T

Spredningsanalyser kan benyttes for 

optimering av antall og lokasjon av 

detektorer.

Norsok S-001, 

12.4.2

Regelverksreferert 

standard
Dagens krav Oppfylt

Plassering av detektorer er delvis gjort på 

engineeringsskjønn og ved bruk av simuleringer. 

Simuleringer er gjort i prosessområdene. Vurdert 

å ikke trekke ned for barrieresystemet da det er 

gjort simuleringer for de viktigste områdene.
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ConocoPhillips barrieresystem 2020

HAZARD

Major 
Accident

Gas detection (13)

Fire detection (14)

Ignition source control (15)

Human – machine interface (HMI) for CCR 
systems (16)

Natural ventilation and heating, ventilation 
and air conditioning (HVAC) (17)

Layout (6)

Structural integrity (7)

Containment (8)

Open drain (9)

Process safety system (10)

Emergency shutdown (ESD) (11)

Emergency depressurisation and 
Flare/Vent system (12)

Escape and evacuation (22)

Rescue and safety equipment (23)

Marine system and position keeping (24)

Avoidance of vessel collisions (25)

Well integrity (26)

Public adress (PA), alarm and emergency 
communication (18)

Emergency power and lighting(19)

Passive fire protection (PFP) (20)

Active fire protection (21)

Dropped object control

Emergency Preparedness organization



ConocoPhillips Norge – risiko- og barrierestyring 2020 og videre
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Barrier Strategy

Performance Standard

Barrier status - visualization
and digitization

QRA results /
scenarios

Periodic
Review

MAJOR ACCIDENT

HAZARD

2

3

4

5

MTO Performance Requirements:

• Inspections

• Drills/exercises (verify req.)

• M1 notifications

• Z3 notifications

• ZB notifications

• SIL/U-maal (Integrity/reiliability)

• Etc.

Follow up of Performance Requirements
and degradations

NextGenORM

1


