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Hvem er Rune Fauskanger?
◼ Jobbet i Olje og Gass siden 1991
• Det Norske Veritas, ExxonMobil, Aker Exploration, Marathon Oil, Det Norske, AkerBP
◼ Utdannet prosessingeniør 1988 fra NTNU
• Risikoanalyser, sikkerhetsstudier, teknisk sikkerhet, prosess studier/støtte, operasjonell sikkerhet
• Har i store deler av karrieren jobbet i driftsorganisasjoner
• Lang erfaring som granskningsleder
- Alle hendelser har en årsak
◼ Var med i det første OLF prosjektet som startet i 2002 (GaLeRe-prosjektet)
• Prosjektet identifiserte viktige forbedringspunkter for industrien.
- Prosjektet hadde klare mål om 50% reduksjon i antall HC- lekkasjer
- Vi så raskt resultater fra arbeidet og vi klarte å nå den ambisiøse målsettingen
- Prosjektet gav klare anbefalinger til industrien, flenser og bolter, opplæring mm.
◼ Leder nå intern arbeidsgruppe i AkerBP med mål om å redusere antall HC-lekkasjer
• Deltar også i Norsk Olje og Gass sin nye arbeidsgruppe.
- Viktig å bruke det materiellet som nå blir sendt ut til selskapene
◼ Er personlig opptatt av viktigheten av å dele erfaringer, industrisamarbeid gir resultater
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I industrien er antallet alvorlige lekkasjer på vei ned…
… med det lekker fortsatt – også hos oss:
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Lav sannsynlighet, men ikke umulig..

x

Lekkasje

=

Antennelse

Brann/eksplosjon

4

Et lite forsøk med en brennbar såpeboble…. Liten lekkasje kan gi
stor flamme/eksplosjon
Volum = 4/3πr³ r= 2cm

=> 33,5 cm3 100% propan gass => ca. 1,1 liter med eksplosiv blanding med 3 vol %.
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Sentral læring fra Step change – Vi tok tak i dette rammeverket
◼ A «good» plan – split on primary and secondary
recommendations
◼ Part 1 - What to do:
❑ Learning from release incidents
❑ Integrity and maintenance activities
❑ Managing operational activities
❑ Proactive learning
❑ Well integrity
▪

Part 2 - How to do it
❑ Leadership and engagement
❑ Resourcing

❑ Training and competence
❑ Target and metrics
❑ Practices, monitoring and auditing

«steg for steg»
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Hva gjør AkerBP konkret nå – vi tar en praktisk tilnærming?
Learning from release
incidents

❑
❑

Tett hendelsesoppfølging. Sende ut erfaringsoverføring innen sju dager. Forbedret svette og lekkasje logg (Mintra).
Granskningsprosessen er forbedret for å generere robuste anbefalinger som krever systemgjennomganger for å kunne avdekke
lignende svakheter på andre systemer eller installasjoner.

Integrity and
maintenance activities

❑

Øke inspeksjons arbeidsomfanget til å omfatte også mindre tubing og supportering. Lekkasjer fra mindre tubing kan også gi farlige
lekkasjer….

Managing operational
activities

❑ AkerBP har opprettet en egen gruppe for Operations Excellence som fokuserer på kvalitet i drifts-disipliner, forbedre systemene for
hvordan isoleringer settes. Over tid har vi sett at de største hydrokarbonlekkasjene oppstår som en del av en operasjon eller aktivitet.

Proactive learning

❑
❑

Well integrity

❑ Arbeidet med hydrokarbonlekkasjer har vist oss at boring og brønn service har sine egne problemstillinger. Viktigste verktøy blir
gjennomgang av erfaringsoverføring fra tidligere og disiplin i arbeidsutførelse.

Leadership and
engagement

❑
❑

Resourcing

❑ Arbeidet med å redusere hydrokarbonlekkasjer er spesielt fordi det omfatter MANGE tekniske og operasjonelle barrierer og barriereelementer, derfor er dette en kontinuerlig reise og forbedringsarbeid der en aldri kommer helt i mål. Det er viktig at det avsettes tid.
og ressurser for å jobbe med temaet. Jobbe med anbefalingene fra Norsk olje og gass.

Training and comp.

❑

Det nye utreisekurset, med flere separate videoer og bilder med tema om hvordan vi skal unngå hydrokarbonlekkasjer.

Target and metrics

❑
❑

Jobbe systematisk med statistikken i selskapet, identifisere lokasjonsspesifikke problemer og utfordringer.
Viktig å etablere en god statistikk som skiller klart mellom produserte hydrokarboner og andre lekkasjer (hydraulikkolje, diesel etc.)

Practices, monitoring
and auditing

❑
❑
❑
❑

Kun godkjent områdetekniker har anledning til å sette eller sjekke en driftsisolering.
Selvverifikasjon (mini-tilsyn ute i felt) med tema hydrokarbonlekkasjer.
Årlig internverifikasjon av arbeidstillatelser og driftsisoleringer.
Jobber videre med økt forståelse av «den menneskelige faktor» ifbm. uønskede hendelser (isolering/AT/overvåking av anlegget).
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Opplæring for å redusere hydrokarbonlekkasjer integrert som en del av utreisekurset for de som jobber med drift og vedlikehold.
Gjennomføre spot-sjekker av kompetansen til de nye som kommer offshore som skal jobbe på prosessutstyr, dvs. gjennom
selvverifikasjon (mini-tilsyn ute i felt)

Prosessbasert styringssystem (BMS) etablert i løpet av de siste par årene.
«Safety stand down» – med tema hydrokarbonlekkasjer er blitt presentert for mellomledere som tar teamet videre.

Forbedret svette og lekkasjelogg - Eksempler
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«Safety Stand Down» i 1Q for å engasjere organisasjonen
Hydrokarbonlekkasjer - TEMA FOR DISKUSJON
1) Lederskap og engasjement – hvor gode er vi på det?
2) Er vi oppmerksomme nok til å bruke riktig verktøy?
❑ Vedlikeholdsprogram
❑ Line walk
❑ Tilbake-stilling, rutiner og prosedyrer
❑ Trekketabeller
❑ Isoleringsplaner
❑ Verifikasjoner
❑ Testing

❑ HC-Lekkasje og svettelogg

3) Har vi en kompetanseutfordring hva gjelder forebygging av lekkasjer?
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Fremtiden, håndholdte enheter i felt – digital worker.
◼ Vi bruker allerede FLIR-gassdeteksjonskamera i arbeidet med å finne og avdekke lekkasjepunkter i felt
◼ Vi er nå midt i introduksjonen av håndholdte enheter i felt
• forventer et dette verktøyet vil gjøre oss enda bedre til å finne igjen og følge opp lekkasjepunkter i felt og
gjøre lekkasjedata lettere tilgjengelig for organisasjonen.
• verifikasjon av at vi er på riktig plass i prosessen i forbindelse med isoleringer og arbeidstillaterser
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Oppsummering
Tekniske barrierer

◼ Arbeidet med HC-lekkasjer nytter, det er samme utfordringene alle
selskapene sliter med. Selskapene må lære av hverandre.
◼ Lav sannsynlighet for antennelse, men det er ikke umulig,
brann/eksplosjon kan likevel skje.
◼ Frekvens for HC-lekkasjer påvirker direkte storulykkerisikoen, derfor
er reduksjon av HC lekkasjer noe av det viktigste vi kan jobbe med.

◼ For å oppnå målet om null HC-lekkasjer er vi avhengig av mange
barrierer og barriere-elementer
•

derfor må vi jobbe med mange tiltak samtidig for å få resultater

•

det finnes ingen lettvint og enkel løsning.

Organisatoriske barrierer
•

BMS

•

Isoleringer

•

Styring av arbeid

•

Kompetanse
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Disclaimer
This Document includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that
could cause actual results to differ. These statements and this Document are based on current expectations, estimates and projections about
global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker BP ASA’s lines of business.
These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as ”expects”, ”believes”,
”estimates” or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among
others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Aker BP ASA’s
businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in
currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Document. Although Aker BP ASA believes that
its expectations and the Document are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved
or that the actual results will be as set out in the Document. Aker BP ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to
the accuracy, reliability or completeness of the Document, and neither Aker BP ASA nor any of its directors, officers or employees will have
any liability to you or any other persons resulting from your use.
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