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0 Introduksjon 

Som del av Petroleumstilsynets prosjekt knyttet til oppfølging av risiko for akutte utslipp i nordområdene, 
er det gjennomført et internt arbeidsmøte med deltakere fra Petroleumstilsynet. Arbeidsmøtet ble 
avholdt 7. desember 2018, fasilitert av Proactima. Arbeidsmøtet var et oppfølgingsmøte til et tidligere 
arbeidsmøte avholdt 24. oktober 2018.  

Prosjektet skal bidra til å videreutvikle metode for Petroleumstilsynets vurderinger og oppfølging av risiko 
for ulykker som kan medføre akutte utslipp knyttet til petroleumsvirksomhet. Arbeidet omfatter blant 
annet metodisk tilnærming, vurdering av risiko for akutte utslipp, utviklingsscenarioer for ulykkesrisiko, 
forutsetninger for å ivareta forsvarlig virksomhet på kort og lengre sikt, identifisering av relevante 
risikostyringstiltak og samarbeid med aktuelle myndigheter og fagmiljøer.  

Hensikten med det første møtet var å sjekke ut kvaliteten av det faglige underlaget og vurderinger gjort så 
langt i prosjektet, samt å få faglige innspill til videre vurderinger. En oppsummering fra dette møtet er 
tidligere sjekket ut med møtedeltakerne. 

Formålet med det andre arbeidsmøtet var å legge grunnlag for en felles forståelse til hvordan 
Petroleumstilsynet kan tilnærme seg problemstillinger knyttet til forebygging og stansing av DFU9&101 
ved kilden, generelt og i nordområdene. Følgende problemstillinger ble blant annet diskutert: 

1. Hvilke premisser skal ligge til grunn for risikovurderinger i et myndighetsperspektiv? 
2. Hva er dagens status for selskapenes forebygging og stansing av DFU9&10?  
3. Hvilken oppfølging tilsier selskapenes tilnærming til forebygging og stansing av DFU9&10? 

Dette referatet oppsummerer diskusjoner fra arbeidsmøtet 7. desember 2018. Oppsummering av 
diskusjoner fra det første arbeidsmøtet 24. oktober 2018 er gitt i vedlegg. 

1 Deltakerliste 
Tabell 1 Deltakere på arbeidsmøte 

Navn Selskap 
Ove Hundseid Petroleumstilsynet 
Eivind Jåsund Petroleumstilsynet 
Eirik Duesten Petroleumstilsynet 
Audun Kristoffersen Petroleumstilsynet 
Ole Jørgen Melleby Petroleumstilsynet 
Torleif Husebø Petroleumstilsynet 
Geir Løland Petroleumstilsynet 
Lin Silje Nilsen Petroleumstilsynet 
Hermann S. Wiencke Proactima 
Karianne Haver Proactima 

 
1 DFU 9 Lekkasje fra stigerør, rørledning og undervanns produksjonsanlegg 
  DFU 10 Skade på stigerør, rørledning og undervanns produksjonsanlegg 
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2 Diskusjon 

Hvilke premisser skal ligge til grunn for risikovurderinger i et myndighetsperspektiv? 

Figur 1 presenterer premissene for diskusjon som skal legges til grunn i et myndighetsperspektiv. 
Deltakerne i arbeidsmøtet har en felles forståelse om at petroleumsregelverket stiller krav til at ulykker 
skal forebygges og stanses ved kilden, samt at det skal være nødvendige barrierer på plass for å få dette 
til, for all petroleumsvirksomhet. Deltakerne hadde en felles forståelse om at petroleumsregelverket 
krever at ytelseskravene til barrierer settes av aktørene basert på en risikobasert tilnærming som tar 
hensyn til den enkelte virksomhets egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger. Videre 
hadde deltakerne en felles forståelse om at petroleumsregelverket stiller krav til kontinuerlig forbedring. 
Aktørene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket, mens myndighetene har et ansvar for å påpeke 
eventuelle avvik mot regelverket. 

 

Figur 1 Premisser for diskusjonen – myndighetsperspektivet 

I møtet ble det diskutert hvorvidt selskapene har etablert praksis med forebygging og stansing av ulykker 
fra havbunnsanlegg som er forsvarlig, og om det er behov for forbedring. Problemstillingen er aktuell 
generelt og i nordområdene.  

Forbedringsbehovet kan presiseres i lys av dagens regelverk, etablert praksis, erfaring og historikk, 
teknologisk utvikling, trender i petroleumsvirksomheten og generell samfunnsutvikling. 

 

Hva er dagens status for selskapenes forebygging og stansing av DFU9&10?  

Deltakerne i arbeidsmøtet diskuterte dagens praksis for å forebygge og stanse DFU9&10. Det ble trukket 
frem at det er usikkerhet rundt innrapporterte hendelser og nesten-hendelser, herunder tilstand, initiell 
utslippsrate, varigheter og totale utslippsmengder. En mulig årsak kan være mangelfull oversikt over 
tilstand. Deltakerne var av den oppfatning at det ikke er åpenbart at dagens praksis og historisk erfaring 
er for dårlig, men teknologisk utvikling og trender i petroleumsvirksomheten tilsier et behov for 
forbedring. Trendene som ble diskutert var levetidsforlengelse, optimalisering av design / reduserte 
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sikkerhetsmarginer, mer utstrakt bruk av havbunnsanlegg, mer komplekse havbunnsanlegg, samt mer 
aktivitet i nordområdene. 

 

Hvilken oppfølging tilsier selskapenes tilnærming til forebygging og stansing av DFU9&10? 

I arbeidsmøtet ble det diskutert eksempler på næringens tilnærming til forebygging og stansing av 
DFU9&10 , herunder akseptkriterier til lekkasjedeteksjon og inspeksjonsintervall. Det ble trukket frem 
eksempler som kan virke som at næringen forsøker å etablere en praksis til forebygging og stansing av 
DFU9&10 som er en forverring sammenlignet med dagens praksis og historikk. Sett i lys av behovet for 
kontinuerlig forbedring grunnet teknologisk utvikling og trender i petroleumsvirksomheten, er dette 
problematisk. 
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