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Samhandling - teknisk sikkerhet og brønndesign

Situasjonsbeskrivelse:

• Brønndesign

• Brønnhodeområdet

• Innretningsbeskrivelse

• Innretningsspesifikke forhold og aktiviteter

Risikovurderinger:

• Eksplosjon

• Brann

• Løfteoperasjoner

• Skipskollisjon

• Ekstremvær

• Tilstand på andre barrierer
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Eksterne krav til ASV i gassløftbrønner

Norsok D-010 Innretningsforskriften, Ptil

ASV
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Interne krav til ASV for gassløftbrønner

Norsok D-010
Statoil krav til ASV, brønnkonstruksjon

ASV
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Norsok D-010
Statoil krav til ASV, teknisk sikkerhet

ASV

Interne krav til ASV for gassløftbrønner
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ASV’ens funksjon og testing - gassløftbrønner

Norsok D-010 • ASV’en brukes som en del av primær barrieren (blå):

− Brukes som barriere mot reservoaret

− Brukes som isolasjonsventil (ESD) mot utslipp av løftegass

• Testes ihht R-19694 (3x1mnd  3x3mnd  6mnd)

• Kriterie for ASV som barriere mot reservoaret = 0,42 Sm³/min
(tilsvarer cirka 0,007 kg/s)

• Kriterie for ASV som isolasjonsventil mot løftegass = 0,05 kg/s

ASV
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Hvis ASV lekker over API kriteriet og mindre enn 0,05 kg/s

Norsok D-010

• GLV overtar som element i primærbarrieren

• ASV fortsetter som isolasjonsventil mot løftegassen ihht
integritetskravet

• M-SAS installasjon vurderes men det er ikke et krav

• GLV testes ihht krav for barriere elementer

• ASV testes fortsatt ihht krav for isolasjonsventiler 

• Dispensasjon fra krav til ASV skal skrives med innhold:

− Risikovurdering, testefrekvenser, mitigerende aksjoner, 
varighet

???

M-SAS

ASV

GLV
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Norsok D-010

• GLV må overta som element i primærbarrieren

• M-SAS sikkerhetsventil installeres i brønnhodet

• GLV testes ihht krav for barriere elementer

• M-SAS testes ihht krav (API)

• ASV testes for å følge med på utvikling – fortsatt restriksjon i tilfelle 
lekkasje over ASV

• Det må verifiseres at risiko for installasjonen er akseptabel

• Dispensasjon fra krav til ASV skal skrives med innhold:

− Risikovurdering, testefrekvenser, mitigerende aksjoner, 
varighet

Krav

M-SAS

GLV

Hvis ASV lekker mer enn 0,05 kg/s
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Risiko som øker ved bortfall eller svekkelse av ASV

Norsok D-010 Hele annulus volumet kan slippe ut ved skade på brønnhode 
eller casing

Eksempler på risikoer som må evalueres på ny:

• Lekkasjer som utvikler seg i brønnhodet, flenser eller ventiler

• Brann/eksplosjon som svekker barriereelementer på overflaten

• Tungløft som skader brønnhodet, flenser eller ventiler

• Skipskollisjon – struktur / brønnskade

GLV
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Norsok D-010
• Løftegassutslipp med/uten antennelse må vurderes ift:

− Mulig varighet av gassutslippet

− Hvor kan gassen spre seg i området

− Brann-/eksplosjonslast og konsekvenser

− Tilstand på barrierer i området
GLV

Risiko som øker ved bortfall eller svekkelse av ASV (forts)
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Hva endrer seg ift beredskap og storulykke?

Norsok D-010
Hele annulus volumet kan slippe ut ved skade på brønnhode 
eller casing

• Er mulige brannlaster og gassvolumutslipp vurdert i TRA’en?

(TRA = Total Risk Analysis for installasjonen = QRA)

• Endringer i scenarioer og beredskapstiltak?

(Håndteres f.eks gjennom Table Top)
GLV
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Mitigerende aksjoner som må vurderes

Norsok D-010
• Installere M-SAS

• Beskyttelse mot mekanisk skade fra fallende gjenstander/arbeid 
i området

• Lokal brannbeskyttelse – ventiler / struktur

• Begrensninger ved tungløft

• Begrensninger ift skipshåndtering / -anløp

• Forberedelse for å blø ned gassløftannulus

• Andre installsjonsspesifikke aksjoner

GLV
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Oppsummering

Situasjonsbeskrivelse:

• Brønndesign

• Brønnhodeområdet

• Innretningsbeskrivelse

• Innretningsspesifikke forhold og aktiviteter

Risikovurderinger:

• Eksplosjon

• Brann

• Løfteoperasjoner

• Skipskollisjon

• Ekstremvær

• Tilstand på andre barrierer
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Questions
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