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Vedlikeholdsstans  generelt

December 6, 20182

• Vedlikeholdsstans av Ekofisk feltet skjer hvert tredje år. 
• Dette gir mulighet for større vedlikehold og inspeksjonsaktiviteter. 
• Planlegging av vedlikeholdsstans foregår i tre år av et kjerneteam

med støtte fra fagavdelinger
• HMS har førsteprioritet 
• Personell er svært motivert for oppgaven
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Modifications
 Capacity Increase
 Asset Vulnerability study upgrade (wet 

gas & oil)
 Flaretip and flaresystem lines
 Upgrade control system LM2500
 Upgrade Flash Gas A 
 Upgrade Meetering system

Inspections
 Glycol Contactor incl. changing 

internals
 Glycol Scrubber incl. internal painting
 Glycol cooler (change internals)
 HP Flash  Gas cooler
 HP/LP Separator

Modifications/Inspections
 Upgrade wet gas system
 Compressor upgrade (Pignone)
 PSV Upgrade
 Change internals in dehydration 

tower
 1.st stage suction cooler

Emden: 
Changeover - New terminal

Inspection: 
 HP Separator
 Produced Water Flash Tank

Inspections
 Production Separator
 Produced Water Degasser
 KO Drum

Modification/Inspection 
 Upgrade SEPAM 

protective rely
 Test header
 Inspection of vacuum 

deaerator
 Change out instrument-air 

piping

Modification
 Install 50 GL header valves

Teesside: 
Terminal shutdown for 
Maintenance



Utfordringer
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• High activity level in same area during the entire SD phase



HMS bemanning offshore under vedlikeholdsstans

• Sikkerhetsrådgivere

• HMS koordinatorer (sykepleier)

• Yrkeshygienikere

For kvoter under tidligere SD – se vedlegg A:1 i 6527 HMS Plan for SD 

Plattform(kompleks) Sikkerhetsrådgivere Yrkeshygienikere Sykepleier

Dag Natt Dag Natt

Ekofisk Kompleks 3 2 3 1 1

Ekofisk K-B 1 0 1 0 1

Eldfisk Kompleks 2 1 1 1 1

Eldfisk Bravo 1 1 1 0 1

Kompetansekrav til Sikkerhetsrådgivere, HMS koordinatorer og yrkeshygienikere offshore 
under SD
Kap 3.4 i 6527 HMS Plan for SD

http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/


Mål ; Sikreste vedlikeholdsstans

• Risiko reduksjon
• Risiko evaluering av alle kritiske aktiviteter

• Varmt arbeid

• SIMOP vurderinger

• Stillas vurderinger

• Robust Flens styring

• Operasjonelle prosedyrer

• Eksponeringskontroll
• Klassifisering av alle jobber

• Målinger offshore

• Oppfølgning av personell



HMS aktiviteter ifm vedlikeholdsstans 

• HMS kommunikasjon og interaksjon 
• HMS møter med alle kontraktører

• Oppdateringer om shut down i seks ukers plan

• Tett samarbeid mellom HMS senter onshore og kontraktør selskap

• Deltagelse i HMS gjennomganger hos kontraktør selskap

• HMS vurdering av arbeidspakker sammen med planleggere 

• Ledelse verifikasjoner 

• Kompetanse og trening 
• SD HMS Kompetanse Krav



SIMOP – PLOT PLANS

• SIMOP gjennomganger blir gjort for alle plattformer

• Tentativt i begynnelsen av mars

• SIMOPs premisser sikker gjennomføring av SD ligger i 6527N::HMS plan for 
Shutdown

Plotplan med oppmerking av alle jobber:

• pdf - SD Sharepoint

• ˮLiveˮ - iSee

http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/


Arbeidstillatelser
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Viktig at AT blir forstått og etterlevd av 
alt involvert personell

Signert kontrakt på at arbeid og 
betingelser er forstått

Sikkerhetsrådgivere går sikkerhetsrunder for å 
kontrollere at forutsettingene for 
arbeidstillatelsen blir fulgt. 



Utfordringer

December 6, 201810

Large inspection scope

Flange Management

Critical path activities



6527 – HMS plan for vedlikeholdsstans

HSE Plan
• HMS aktiviteter for SD 

• 3.1 Presentasjon av HMS Plan SD i Familiaseringsmøter og H...

• 3.2 COP PSI Opplæring, 4R og LRR

• 3.3 Rapportering av uønskede hendelser og erfaringsoverfør...

• 3.4 Sikkerhetsrådgivere, HMS koordinatorer og yrkeshygieni...

• 3.5 Utarbeidelse og oppfølging av avvik samt kompenserende...

• 3.6 HMS fokus under SD

• 3.7 Kompetansekrav og familisering av HMS COP prosedyrer

• 3.8 HMS i arbeidspakker, SIMOP, SJA og AT/SD møter

• 3.9 Ytremiljø

• 3.10 Nøkkelpersonell, vernetjeneste, nytt personell og fad...

• 3.11 Krav til underleverandører

• 3.12 Styring av arbeids- og avspaseringsplan for personell...

http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/1/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/2/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/3/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/4/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/5/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/6/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/7/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/8/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/9/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/10/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/11/
http://cdt/dxp/content/hms/6527nhmsplanshutdown/3/12/


COPNO – prosedyreportal

Arbeidsmiljø-prosedyrer relevante for SD

• 6581 Arbeidsmiljø ved splitting og entring
- sikker håndtering av kvikksølv, LRA, H2S og benzen

• 6620 Arbeidsmiljø ved varmt arbeid og fjerning av overflatebehandling
- som inneholder epoksy, bly og polyuretan/isocyanater

Andre relevante prosedyrer for SD
• 3556 Bruk av personlig verneutstyr
• 3612 Arbeid med prosess og hjelpesystemer
• 3596 Bruk av grønn lapp
• 3597 Merking av ventiler med rød lapp
• 3576 Håndtering av asbest
• 3578 Kontroll med epoksybaserte stoffer og produkter
• 6347 Arbeid i støyende omgivelser
• 3577 Arbeid med biocider

• Pluss mange flere….

http://cdt/dxp/content/hms/6581narbeidsmiljo/
http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/6620narbmilvarmtarb/
http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/3556brukavverneutstyr/
http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/3612blinding/
http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/3596gronnlapp/
http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/3597merkingventiler/
http://cdt.conoco.net/dxp/content/hms/3576handteringasbest/
http://cdt/dxp/content/hms/3578kontrollepoksy/
http://cdt/dxp/content/hms/6347arbstoyomg/
http://cdt/dxp/content/hms/3577arbeidbiocider/


Eksponering og kjemisk helsefare

• Splitting og entring av hydrokarbonførende systemer:

• Helseovervåking - urinprøver

• Mer informasjon om kjemisk helsefare:
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Forventes å finnes:

Kvikksølv (Hg) Splitting av prosessutstyr, separatorer, gasstørkingsprosess NGL 
stab, varmt arbeid på kontaminert stål

Benzen Splitting av prosessutstyr, separatorer, flowlines

Hydrogensulfid (H2S) Produsert vann, lukkede volumer i rør, tanker og struktur

LRA Separatorer, hydrosykloner, sentrifuger, flowline, 
ventiltre/juletre, filter, piggsluser, tubing, casing etc.

Eksponering og kjemisk helsefare – Hg, benzen, H2S, LRA, støy  



6581 – Arbeidsmiljø ved splitting og entring
- sikker håndtering av kvikksølv, LRA, H2S og benzen

4 Klassifisering av jobber og krav til personlig verneutstyr
6581N::Arbeidsmiljø ved splitting og entring - sikker håndtering av kvikksølv, LRA, H2S og benzen.

Jobber med potensial for kjemisk eksponering:

4.1 Klassifisering av jobber («hydrokarbonførende utstyr»)

4.3 Krav til personlig verneutstyr

http://cdt/dxp/content/hms/6581narbeidsmiljo/


6620 - Arbeidsmiljø ved varmt arbeid 
og fjerning av overfl.beh. som inneholder epoksy, bly og polyuretan/isocyanater

Omfang: 
Alt arbeid i områder hvor eksponering for kjemiske komponenter forbundet med varmt arbeid, med 
hovedfokus på komponenter som dannes gjennom eller som følge av sveising, skjærebrenning og sliping.

5 Forbehandling (fjerning av overflatebehandling)

6 Varmt arbeid (sveising, skjærebening, termisk sprøyting o.l)

8 Arbeid med overflatebehandling som inneholder bly
9 Polyuretan og isocyanater

http://cdt/dxp/content/hms/6620narbmilvarmtarb/5/
http://cdt/dxp/content/hms/6620narbmilvarmtarb/6/
http://cdt/dxp/content/hms/6620narbmilvarmtarb/8/
http://cdt/dxp/content/hms/6620narbmilvarmtarb/9/


Proaktive HMS verktøy undervedlikeholdsstansen

• Samme krav til bruk av HMS verktøy under SD som det er ved normal 
drift.

• PSI

• LSR

• SJA

• 4R

• AT

• HMS-runder, HMS møter etc.

• Viktig at alle hendelser rapporteres

• Rapportering i IMPACT skal merkes med SD16 i heading for å 
tydeliggjøre at dette er hendelser som skjedde under SD.


