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Cautionary Statement
The following presentation includes forward-looking statements. These statements relate to future events, such as
anticipated revenues, earnings, business strategies, competitive position or other aspects of our operations, operating
results or the industries or markets in which we operate or participate in general. Actual outcomes and results may differ
materially from what is expressed or forecast in such forward-looking statements. These statements are not guarantees of
future performance and involve certain risks, uncertainties and assumptions that may prove to be incorrect and are difficult
to predict such as oil and gas prices; operational hazards and drilling risks; potential failure to achieve, and potential delays in
achieving expected reserves or production levels from existing and future oil and gas development projects; unsuccessful
exploratory activities; unexpected cost increases or technical difficulties in constructing, maintaining or modifying company
facilities; international monetary conditions and exchange controls; potential liability for remedial actions under existing or
future environmental regulations or from pending or future litigation; 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, as well as changes in tax, environmental and other laws applicable to
ConocoPhillips’ business and other economic, business, competitive and/or regulatory factors affecting ConocoPhillips’
business generally as set forth in ConocoPhillips’ filings with the Securities and Exchange Commission (SEC). We caution you
not to place undue reliance on our forward-looking statements, which are only as of the date of this presentation or as
otherwise indicated, and we expressly disclaim any responsibility for updating such information.

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 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 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.
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Norpipe Oil Pipeline System
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Tekniske data på rørledningen

PTIL Webinar 22 September 20204

• 34” karbonstål

• 356 km lang

• 275.000 – 300.000 BOPD  

• Oppstart I 1975

• Var designet for minimum 20 års levetid

• I 1995 ble det utført en Lifetime Assessment Study

• I 2007 ble det søkt om levetidsforlengelse til 2028

• Tidspunkt for søknad om levetidforlengelse fram til 2050 blir vurdert



Endringer på rørledningen fra original design

PTIL Webinar 2 juni 20205

• To booster plattformer ble ansett som unødvendige og forbikoblet i 1991 og 1994

• I 1994 kom de engelske feltene inn på rørledningen ca 50 km fra Ekofisk

• I 1998 ble de første 7 km av rørledningen byttet ut i forbindelse med oppgradering 
av Ekofisk feltet og omlegging til EKOJ plattformen

• I 2016 ble det installert 22 anodebanker fordelt på de første 30 km av linja  



Levetidforlengelse

PTIL Webinar 2 juni 20206

• Hva skal være på plass for å kunne forsvare en levetidsforlengelse på en rørledning?

• Samkjøring av opprinnelig designkode ANSI 31.4 (1974) med DNV-OS-F101 (2000) og BS-PD 8010-1 
(2004)
• Samkjøring av kodene avdekket ingen store risiko forskjeller i 2007

• Gapanalyse av rørledningen mot krav I HMS regelverket
• QRA (Quantitative Risk Assessment) oppdateres nå i høst.

• Ny MAPD  (Major Accident Prevention Document) blir ferdigstilt av DNV-GL i løpet av høsten 2020
• Risiko vurderinger
• Forebyggende tiltak

• Norpipe Oil Pipeline Oil Pollution Emergency Plan  - oppdatert oktober 2019
• Norpipe Oil Transportation System – Operating Manual – oppdatert august 2019

• 122- Norwegian Oil and Gas Recommended Guidelines for the Management of Life Extension
• Norsok – Y-002  Life extension for transportation systems, rev. 1,  December 2010.



Kunnskap om rørledningen

Hva har vi av kunnskap som gjør at vi føler oss trygge på å kunne drifte rørledningen 
uten uhell i 20+ år til?

• Etter 45 års drift har vi en stabil ligge situasjon på rørledningen

• Eksponert del av rørledningen – 56.1 km

• Covers  - 17.4 km 

• Nedgravd rørledning – 275,5 km   (1 cm til 2.5 m)
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Utvendig  status på rørledningen pr i dag

Utvendig Inspeksjon    

• Frispenn – veldig stabilt i alle områdene med påviste frispenn

• Ingen frispenn er i nærheten av max tillatt lengde

• Ingen påviste lekkasjer fra noen av flensene i systemet

• Ekofisk Y, SSIV og Hydrokobling har alle en god tilstand

• Rørledningen har god beskyttelse mot utvendig korrosjon
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Innvendig status på rørledningen pr i dag

• Det utføres innvendig inspeksjon årlig

• Flere små korrosjonsfunn i linja, spesielt de 
første 50km – 1-5% veggtykkelsestap og 
liten omkrets

• 97% av alle korrosjonsfunn er mindre enn 
10% veggtykkelsestap

• Den dypeste pitten er 30%

• Ingen påvist korrosjonsvekst i rørledningen 
etter mars 2008
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Innvendig korrosjonskontroll 

• Overvåkning
• Korrosjonskuponger

• Vekttap/korrosjonshastighet
• Avsetningsanalyse
• Profilering/lokal korrosjon

• Korrosjons prober
• Bakteriell aktivitet
• Vann i oljemengde
• Vann kjemi
• Innvendig inspeksjon – MFL eller UT - hvert år

• Preventivt vedlikehold
• Kontinuerlig injeksjon av korrosjonsinhibitor
• Batch korrosjonsinhibitor ifm. tiger tool rengjøring hver 5 uke 
• Batch biosid behandling (ukentlig)
• Rengjøring av rørledningen med rensepigger/tiger tools
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Utvendig korrosjonskontroll

• Hele rørledningen blir dekket av ROV/ROTV 
Inspeksjon innen en fire års periode

• CP Inspeksjon hvert 10 år som dekker hele linjen
- i tillegg årlige CP spot sjekker der hvor vi har 
eksponert pipe

• 23 km med anodebanker ble satt ned i 2016

• 2 anoder som var nedgravd ble gravd ut og 
sjekket.  Forbruket var vesentlig mindre enn
hva som ble antatt i hyppig brukte modeller
for beregninger av rest beskyttelse.  Mindre
enn 50% utnyttelse etter 42 års drift
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Største trussel mot rørledningen i framtiden 

• Anchor drag i området utenfor Teesside

• Innvendig korrosjon

• Ukjent tilstand på ventilene på Ekofisk Y’en – setter begrensninger ved eventuelt bruk av 
ventilene

• Ukjent tilstand på den siste Hydrokoblingen i rørledningen
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Oppgraderingsprosjekt

• Vurderer å bytte ventiler på Ekofisk Y’en – hvor UK feltene kommer inn på hovedlinja

• Muligens ny mottaker sluse på Teesside terminalen – dette vil lette arbeidet med pig 
mottak, og flere pigger i systemet

• Ny pig design på flere av piggene som brukes – for å optimalisere tiden som brukes i 
rørledningen

• Vi søker hele tiden etter nye skipere som ønsker å koble seg til rørlednings systemet
• 2 nye skipere er koblet på de siste 4 årene
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