
Teknologi for deteksjon av lekkasjer på 
havbunnsinnretninger
Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet webinar

3.Juni 2021

Valborg Øverland Birkenes

Fagsjef miljø – Norsk olje og gass
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Hvilke teknologier for lekkasjedeteksjon finnes og hvordan kan vi 
utnytte eksisterende og potensiell teknologi (bedre) for best mulig å 
tilfredsstille krav og intensjoner i regelverket. Hva er mulighetene og 

hva er utfordringene?



Hva gjør Norsk olje og gass innenfor lekkasjedeteksjon? 

Koordinerende rolle på tvers av bransjen gjennom 
fora/utvalg/arbeidsgrupper – dialog med myndighetene –
felles veiledninger/retningslinjer

Retningslinje #100 Deteksjon av akutte utslipp

• Formål: Metodikk for å vurdere nødvendig og tilstrekkelig 
omfang av og ytelse til et system for lekkasjedeteksjon på 
innretninger offshore i henhold til Aktivitetsforskriften §57. 

• Ny revisjon publisert 24.mars 2021

• Vedlegg om teknologi
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Hva gjør Norsk olje og gass innenfor lekkasjedeteksjon? 

Arbeidsgruppe etablert:

• Metodikk for vurdering av system for lekkasjedeteksjon og fastsettelse av ytelseskrav –
som også aksepteres av myndighetene

• Felles avvik: 

1. Virksomheten har ikke tilstrekkelig system for deteksjon av mindre lekkasjer

2. Fastsettelse av ytelseskrav for lekkasjedeteksjon er ikke i samsvar med forskriftskravene

3. Innretningen har ikke oversikt over når deteksjon på havoverflaten ikke er tilgjengelig (NOFO 
arbeidsgruppe)

• Bransjeutfordring – alle operatører invitert til arbeidsgruppen

• Møteserie med ulike tema – anbefalinger 

• Dialog med myndighetene

Oppfølging etter tilsyn
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Tilnærming
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Vi aksepterer ikke akutte utslipp og 
vi setter ytelseskrav til deteksjon basert på risiko



Hendelser – RNNP AU

• Alle akutte utslipp rapporteres til 
myndighetene

• Hydraulikk-lekkasjer dominerer 

• Fleste akutte utslipp fra 
havbunnsinnretninger skjer i forbindelse 
med arbeidsoperasjoner der man har ekstra 
overvåking (brønnintervensjoner etc.)
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Kilde: Petroleumstilsynet – RNNP AU



Risikoreduksjon - BAT og ALARP

BAT – Best Avaliable Technolgy/Techniches

ALARP – As Low As Reasonably Practicable

BAT:

• Teknologi kvalifisert og helst utprøvd 

• Kostnadene må stå i et rimelig forhold til den 
miljømessige gevinsten som oppnås

ALARP:

• Tiltak gjennomføres med mindre det er et urimelig 
misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte
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Vurdering av lekkasjer – ulike scenarier
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Kilde: Equinor og Sintef



Hvilke teknologier finnes?

Retningslinje 100 – vedlegg:
• Visuell observasjon
• Plattform- og skipsbaserte radar 

sensorer
• Plattform- og skipsbaserte optiske 

sensorer
• Fly/helikopter/aerostat/ drone-

baserte systemer
• Satellittbaserte system
• Støttesystemer
• Subsea

• Kontinuerlig overvåkning 
• Periodisk overvåkning
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Lekkasjedeteksjon – total/reell ytelse
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Eksempel – utenfor sikkerhetssonen

SKR (flere system)

Satellitt

Helikopter/båt



Utfordringer og muligheter 
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Oppsummert!

• Vi aksepterer ikke akutte utslipp!

• BAT og ALARP viktige prinsipper for valg av løsninger/teknologi

• Et godt fungerende system for lekkasjedeteksjon består av flere ulike teknologier/metoder 
som til sammen oppnår tilfredsstillende ytelse
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Takk for oppmerksomheten!
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