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1 Innledning 
Den 16. oktober 2019 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) sin 
styring av integritet og tilstandskontroll for feltrørledninger, stigerør og undervannsanlegg. 
Tilsynet ble gjennomført som et møte i CoPSAS sine lokaler i Tananger. 

2 Bakgrunn 
Tilsynet har bakgrunn i prioritering fra Tildelingsbrevet 2019 hvor forebygging av 
storulykkesrisiko herunder risiko for hydrokarbonlekkasjer er et tema. 

3 Mål 
Målet med tilsynet var å følge opp deres systemer for og gjennomføring av tilstandsoppfølging av 
rørledningssystemer og undervannsanlegg. 

4 Resultat 

4.1 Generelt  
CoPSAS presenterte tema i tråd med forhåndsavtalt dagsorden. Avklaring og spørsmål knyttet til 
temaene ble gjennomført underveis. Følgende ble belyst i tilsynet:  

 Oversikt for feltrørledninger og havbunnsanlegg med nøkkeldata. 
 Organisering og ansvar for integritetsstyring.  
 Selskapets styrende dokumenter for integritetsstyring og krav til tilstandskontroll.  
 Eventuelle avvik fra egne krav relevant for drift.  
 Gjennomgang av tilstandskontroll og tilstandsstatus.  
 Hendelser eller særlige utfordringer med rørledningene eller havbunnsanleggene. 

 
Med bakgrunn i avklaringer og spørsmål til presentasjonene ble følgende oppfølgingspunkter 
identifisert: 
 



  2

 CoPSAS vurderer om det er behov for veiledning til tilstandskategoriseringen i 
styrende dokumentasjon. 

 Dokumentasjon av grunnlag for endringen av planlagt innvendig inspeksjon i 2017 for 
24“ og 30“ Eldfisk rørledningene. 

 Oversende planen for planlagte innvendig inspeksjonsaktiviteter. 
 Oversende presentasjonen med oppdaterte opplysninger om korrosjonskontrollen. 

5 Observasjoner 
Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av regel-
verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
 
Vi har ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i tilsynet. 

6 Deltakere fra oss 
Sandra Gustafsson, fagområdet konstruksjonssikkerhet 
Audun Kristoffersen, fagområdet konstruksjonssikkerhet 
Leif Dalsgaard, fagområdet konstruksjonssikkerhet 
Roger L. Leonhardsen, fagområdet konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder) 

7 Dokumenter 
Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 

1. Feltoversikt, november 2017 
2. Presentasjon i tilsyn 

Vedlegg A  Oversikt over deltakere


