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Antall lekkasjer per måned, 2008–2013 

4 lekkasjer i 
beste 12 mnd. 

periode 

9 lekkasjer i 
2013 
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Kategorisering av hydrokarbonlekkasjer 

• Godt over halvparten av lekkasjene var relatert  til arbeid på 
hydrokarbonførende utstyr (lilla sektor) 

• Nesten alle disse var i forbindelse med arbeid i driftsfasen, altså utenom 
revisjonsstans 

[n=71] 

Hydrokarbonlekkasjer på norsk 
sokkel over 0,1 kg/s i perioden 
2008-2013 



Fordeling av umiddelbare omstendigheter 

62% 

55% 

58% 



Tendenser – arbeid på hydrokarbonførende utstyr 

• 2012 var et atypisk år 

• Lekkasjer ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr 
unngått, med unntak av 1 hendelse 

• Domineres av lekkasjer pga. teknisk degradering 

• 2013 tilbake til «normalen» 

• 5 av 9 tilknyttet arbeid på hydrokarbonførende utstyr 

• Feil med boltetrekking eliminert i 2011–13 

• Svikt i isolering og feiloperering av ventiler økte i perioden 
2011–13 
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Fokus på lekkasjer ifm. arbeid på 
hydrokarbonførende utstyr 

• Anbefalinger er utarbeidet: Beste praksis ved arbeid på 
hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og 
tilbakestilling (Norsk versjon, Engelsk versjon) 

• Operatørselskapene jobber med å implementere disse 
anbefalingene 

http://www.norskoljeoggass.no/Global/2013 Dokumenter/Publikasjoner/Beste praksis for isolering ved arbeid p%c3%a5 hydrokarbonf%c3%b8rende utstyr.pdf
http://www.norskoljeoggass.no/Global/2013 Dokumenter/Publikasjoner/Best practice document - english version.pdf


Fokus på formidlingsmateriell 

• Simulering som fremhever storulykkespotensialet (2012) 

• Presentasjon og video som vektlegger bruk av 
isoleringsplan og verifikasjon (2013) 

• Faktaark som i et anonymisert format presenterer hva som 
skjedde ved reelle hydrokarbonlekkasjer (pågår) 

http://www.norskoljeoggass.no/PageFiles/21646/open.html
http://www.norskoljeoggass.no/Global/Prosjekt HC-lekkasjer/Video om verifikasjon/Video om verifikasjon - underlag for diskusjon i sikkerhetsm%c3%b8te_Norsk.pptx


Fokus på forbedring av fremtidig design 

• Fagforum er opprettet i samarbeid med Norsk industri 

• Hvordan kan fremtidige prosessanlegg designes slik at det 
blir «lett å gjøre rett»? 



Videre oppfølging UK 

• Relatert prosjekt i UK: Step Change in Safety 

• Samarbeid: Norsk olje og gass har presentert erfaringer 
fra Norge i UK. Step Change in Safety skal holde foredrag 
på konferanse i Norge 13. mai 2014. 

• Analyse: Analyse som sammenligner årsaker til 
hydrokarbonlekkasjer i UK og Norge pågår 

http://www.stepchangeinsafety.net/about/workgroups/Hydrocarbonreleaseprevention.cfm
http://www.stepchangeinsafety.net/about/workgroups/Hydrocarbonreleaseprevention.cfm
http://www.stepchangeinsafety.net/about/workgroups/Hydrocarbonreleaseprevention.cfm
http://www.stepchangeinsafety.net/about/workgroups/Hydrocarbonreleaseprevention.cfm
http://www.stepchangeinsafety.net/about/workgroups/Hydrocarbonreleaseprevention.cfm


• Konferanse om HC-lekkasjer 

Konferanse om 
hydrokarbonlekkasjer 
13. mai 2014 

Påmelding: http://paamelding.norog.no/hk 

http://paamelding.norog.no/hk

