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Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler avvik anmerkninger som ble presentert hos Statoil Petroleum AS,
Snorre A under sluttmøtet den 30.september 2011.
Klif avdekket ingen avvik, men påpekte 6 anmerkninger under revisjonen.
Anmerkninger:
 Metode for bestemmelse av olje i vann kan forbedres
 Utfylling av deklarasjonsskjema for farlig avfall kan forbedres.
 Merking av faste lagertanker kan forbedres.
 Virksomheten har ikke tallfestede mål for fakling og energiutnyttelse
 Dokumentasjonen på usikkerhetsberegningene for HP fakkel er mangelfull
 Standard tetthet i målecomputeren for brenngass til kompressorturbin blir ikke
oppdatert ved endret gassammensetning
Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Vi anser med dette tilsynet som avsluttet, men forutsetter at virksomheten følger opp
anmerkningene.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
5.oktober 2011
dato
Rune Andersen
sjefingeniør

Klima- og forurensningsdirektoratet

Ragnhild Orvik
seksjonsleder

Kopi av rapporten sendes også til:
 Petroleumstilsynet
 Oljedirektoratet v/Steinar Vervik
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 993246751

Eies av: 923609016

Besøksadresse: Statoil, Forus

Telefon: 51990000

Bransjenr. (NACE-kode): 06.100 - Utvinning av råolje

E-post: mpds@statoil.com

Kontrollert anlegg
Navn: Statoil Petroleum AS, Snorre A

Anleggsnr: 0000.0009.01

Kommune: Stavanger

Anleggsaktivitet: Utvinning av gass og råolje

Fylke: Rogaland

Risikoklasse 1

Tillatelse gitt:
23.desember 2002 (boring og produksjon)
14. mars 2008 (utslipp av klimagasser)

Tillatelse sist oppdatert:
16.januar 2009 (boring og produksjon))
10.desember 2010 (utslipp av klimagasser)

2. Revisjonens omfang
Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klif har blant annet undersøkt om;
 virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
 aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
 virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene
som myndighetene har satt
Revisjonen ble gjennomført ved;
 å granske dokumenter
 å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen på land og offshore
 å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i
praksis
Revisjonens tema:







internkontroll
utslipp til sjø
farlig avfall
forbudte og strengt regulerte stoffer
substitusjon av kjemikalier
klassifisering, merking og emballering




sikkerhetsdatablader
utslipp av klimagasser

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Det ble
ikke funnet avvik, men påpekt 6 anmerkninger under tilsynet.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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3. Oppfølging etter revisjonen
Klif anser med dette tilsynet som avsluttet, men forutsetter at virksomheten følger opp de
anmerkningene som ble gitt under tilsynet. Enkelte av anmerkningene vil også kunne bli fulgt
opp av Klif gjennom ordinær saksbehandling.
Vi ber om at eventuelle henvendelser knyttet til tilsynet stiles til Klima- og
forurensningsdirektoratet (postmottak@klif.no).

4. Gebyr for revisjonen
Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 etter forurensningsforskriften og
høy gebyrklasse etter klimakvoteforskriften. Statoil ble informert om dette i varselbrevet om
revisjonen datert 17. august 2011. Dette innebærer at virksomheten skal betale til sammen kr.
203 200 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Av dette er kr. 133 200 etter
forurensningsforskriften og kr. 70 000 etter klimakvoteforskriften. Fakturaer med
innbetalingsblanketter ettersendes.
Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8 og
klimakvoteforskriften § 5-4. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet, jf.
Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og
sendes via Klif. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 og
klimakvoteforskriftens kapittel 5 angående innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no
(jf. offentleglova).
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6. Avvik
Klif fant ingen avvik under tilsynet.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under revisjonen og kvoteinspeksjonen:
Anmerkning 1
Metode for bestemmelse av olje i vann kan forbedres
Kommentarer:
Prøver av olje i vann tas tre ganger pr døgn og blandes sammen til en døgnsamleprøve som
analyseres på eget laboratorium. Prøven analyseres ved bruk av Infracal analysemetode.
I henhold til aktivitetsforskriften skal olje i vann analyser utføres på en systematisk og
standardisert måte i henhold til OSPAR referansemetode (OSPAR ref.nr. 2005-15) eller
analysemetoder som er kalibrert mot denne. For å imøtekomme dette kravet lages det
korrelasjonskurver mellom OSPAR referansemetode og Infracal metoden (IR).
Korrelasjonsfaktorene bestemmes ved PTC laboratoriet på Mongstad. Prøvene til dette
opparbeides og analyseres på Infracal offshore og på GC hos PTC. Nye korrelasjonsfaktorer
sendes så ut til installasjonen når de er klare.
Gjennomgang av kalibreringsdata for det siste året viste at det er stor variasjon i faktorene.
Blant annet viste siste kalibrering så stor forskjell fra foregående at de nye
korrelasjonsfaktorene ble forkastet. Sammen med relativt høy usikkerhet i Infracal metoden
kan det stilles spørsmål ved om metoden som benyttes for å bestemme olje i vann på Snorre A
gir tilstrekkelig representative verdier. Usikkerheten ved bruk av Infracal øker ved redusert
oljeinnhold i vannet og oppgis til 15 % ved verdier over 5 mg/l og 50 % ved verdier under
dette. Konsentrasjonen av olje i produsert vann har blitt redusert de siste årene og forventes
ytterligere redusert gjennom de nye investeringene som er gjennomført i produsert vann
systemene.
Statoil vurderer nå overgang til ny forenklet metode på Snorre A (Eracheck) som viser mindre
variasjoner mot GC metoden.
Anmerkning 2
Utfylling av deklarasjonsskjema for farlig avfall kan forbedres.
Kommentarer:
Farlig avfall fra produksjonen på Snorre A leveres til SAR via forsyningsbasen i Florø, mens
avfall fra boring og brønn sendes direkte til Halliburton. Deklarering og forsendelse av farlig
avfall fra produksjonen ivaretas av Statoils materialkoordinator, mens alt som har med brønn
og boring ivaretas av materialkoordinator fra Odfjell.
Under revisjonen ble det funnet deklarasjoner som viste at bruk av avfallstoffnummer og
EAL-koder på borekaks og boreslam, sloppvann (oljeemulsjoner) og vaskevann ikke var
konsistent. Det ble også funnet deklarasjonsskjema der koder var brukt feil for farlig avfall fra
produksjonen. Det ble opplyst at det svært sjelden mottas tilbakemelding fra land om
mangelfull eller feil deklarering.
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Det finnes fra i år et nytt deklarasjonsskjema som dekker både radioaktivt og farlig avfall.
Dette skjemaet bør benyttes.
Anmerkning 3
Merking av faste lagertanker kan forbedres.
Kommentarer:
Lagertank for polyelektrolytt (42F-TB61) var ikke merket med kjemikalienavn. For
doseringstankene der man blant annet finner avleiringshemmer (42B-TB01),
korrosjonsinhibitor (42C-TB01), emulsjonsbryter (42E-TB01), og H2S Scavenger (42I-TB01)
kunne merkingen på enkelte av doseringstankene vært tydeligere. Merkelapper var delvis falt
av, og på en av tankene var kjemikalienavnet skrevet med tusj.
Det var ikke utplassert sikkerhetsdatablader ved noen av tankene. Sikkerhetsdatablader er
fysisk tilgjengelig for alle på Snorre A i det sentrale stoffkartoteket på ”Sigardekket”. Noen av
databladene i kartoteket er relativt gamle, fra 2003-2005, mens de fleste var av nyere dato.
Stoffkartoteket revideres og oppdateres to ganger pr år.
Anmerkning 4
Virksomheten har ikke tallfestede mål for fakling og energiutnyttelse
Kommentarer:
Fakling pågår kontinuerlig på Snorre A og medfører betydelige utslipp av klimagasser. Det
ble opplyst under revisjonen at Statoil anser faklingen som en viktig miljøutfordring. I
henhold til selskapets faklingsstrategi, nedfelt i styrende dokument WR1151, er det en
målsetting å jobbe kontinuerlig for å minimalisere utslipp knyttet til fakling. På bakgrunn av
dette bør virksomheten vurdere å fastsette mer konkrete og etterprøvbare mål for fakling, jf
også krav i styringsforskriften § 7 og 8 om fastsettelse og konkretisering av mål.
I tillatelsens pkt 7 heter det at operatøren skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak
som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene, og
videre at overskuddsenergi i størst mulig grad skal utnyttes. Snorre A har for eksempel i dag
ingen utnyttelse av overskuddsvarme. Virksomheten bør vurdere om det kan være
hensiktsmessig å fastsette konkrete mål for energioptimalisering, for eksempel gjennom
utnyttelse av overskuddsvarme.
Anmerkning 5
Dokumentasjonen på usikkerhetsberegningene for HP fakkel er mangelfull
Kommentarer:
Ultralydmåler på HP-fakkel faller ut når gasshastigheten overstiger 50-60 m/sek. Statoil
benytter da en egenutviklet beregningsmodell (”fakkelgass-estimator”) for å kvantifisere
gassmengder og utslipp. Det ble opplyst under revisjonen at om lag 30 % av utslippene
bestemmes ved hjelp av denne beregningsmodellen. Det ble videre opplyst at Statoil anser
usikkerheten i beregningen av CO2-utslipp med fakkelgass-estimatoren til å være ca. 10 %.
Klif kan imidlertid ikke se at denne usikkerheten er tilstrekkelig dokumentert.
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Klif kan heller ikke se at det er dokumentert hvordan bruken av estimatoren påvirker den
totale usikkerheten for kildestrøm 2. I tillegg kommer det at fakkelraten i store deler av tiden
ligger på svært lave nivåer noe som også kan ha betydning for den totale usikkerheten.
Fakkelgass-estimatoren er heller ikke beskrevet i måleprogrammet i tillatelsen til
kvotepliktige utslipp av klimagasser. I årsrapporten for 2010 er det kun usikkerheten knyttet
til ultralydmåleren som er tallfestet med dokumentert usikkerhetsbudsjett.
Anmerkning 6
Standard tetthet i målecomputeren for brenngass til kompressorturbin blir ikke
oppdatert ved endret gassammensetning
Kommentarer:
Mengde brenngass til kompressorturbin på Vigdis måles ved bruk av måleblende. Denne er
ikke utstyrt med tetthetsmåler. Standard tetthet beregnes og oppdateres i stedet ved å legge inn
gassammensetningsdata fra manuell prøvetaking og analyse av brenngassen i
målecomputeren. Det ble opplyst at det tas ukentlige prøver av brenngassen. Ny
gassammensetning skal legges inn når nye data foreligger. Basert på gassammensetningsdata
skal målecomputeren automatisk beregne ny standard tetthet som så benyttes inntil nye data
blir lagt inn.
En gjennomgang av de siste innleggelser av måledata i computeren viste imidlertid at det ikke
blir beregnet noen ny standard tetthet når gassammensetningen blir endret. Siste dokumenterte
endring i standard tetthet var i januar 2011. Etter dette var standard tetthet konstant, selv om
gassammensetningen ble endret. Feil standard tetthet vil ha betydning for målingene og for
usikkerheten i resultatene.
Virksomheten hadde ikke dokumentasjon på innleggelse av data på gassammensetning
mellom november 2009 og januar 2011. Det er derfor vanskelig å si når denne feilen eventuelt
har oppstått.

8. Andre forhold
 Ved brønnopprensking kan det forekomme svært høye olje i vann resultater.
Virksomheten har etablert prosedyrer for å minimere problemet.
 Det er gjort flere investeringer i produsert vann systemene i 2010 og 2011
o C-tour Snorre A - november 2010.
o Ny avgassingstank på Snorre A -jan/feb2011
o Ny C-tour på Vigdis - 2011/2010
Virksomheten regner med dette å kunne møte fremtidig økning i produsert vannmengde
de neste årene, fra dagens 10 mill. m3 til 25 mill. m3 i 2016.
 Fagavdelingene i Statoil har egne Team sites, der det blant annet finnes detaljerte rutiner
og prosedyrer, eksempelvis for prøvetaking og analyse i egne laboratorier. Det er ingen
kobling mellom styringssystemet (APOS) og disse Team site sidene.
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 De ansatte har tilgang til databasen Chess der sikkerhetsdatablader for alle stoff er
tilgjengelig på elektronisk format. Det ble under revisjonen oppgitt at Kjemikaliesentret til
Statoil har et overordnet ansvar for vedlikehold av stoffkartoteket i CHESS, og at de
enkelte installasjonene ikke selv skal oppdatere stoffkartoteket med nye datablader.
 Det må sendes inn søknad til Klif om endring av Klimakvotetillatelsen dersom man
ønsker å endre metoder for måling/beregning av brenngass, f.eks for å benytte masse i
stedet for volum i beregningene, eller for å benytte en annen metode for å beregne
utslippsfaktor for kildestrøm 1 ved å analysere direkte på brenngassen.
 Prøvetaking av brenngass foretas med baktrykkssylindere. Baktrykksgassen ble skiftet fra
Argon til linjegass ca. fra nyttår pga problemer med lekkasje. Det tas ukeprøver, men det
tas ikke back-up, dvs. at det ikke finnes reserveprøver hvis prøver forkastes.

9. Gjennomføring
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:
 Åpningsmøte på land 26. september og på Snorre A 27.september: Informasjon fra
Klif om gjennomføringen av revisjonen


Intervjuer og verifikasjoner 26. – 29.september
o 15 personer ble intervjuet
o Det ble gjennomført befaringer til følgende steder på Snorre A
 målestasjoner for klimagasser
 diverse lagre for kjemikalier
 hospital (sikkerhetsdatablader)
 kjemisk analyselaboratorium
 instrumentlaboratorium



Avsluttende møte 30.september: Oppsummering med presentasjon av resultatene.
Møtet ble gjennomført offshore på Snorre A med video oppkobling mot land.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

10. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
 aktuelle lover og forskrifter
 korrespondanse mellom virksomheten og Klif
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
 utslippstillatelser fra Klif
I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som ble mottatt på installasjonene under
revisjonen og som ble brukt under verifiseringen.
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VEDLEGG 1

Deltagere ved Klifs revisjon og kvoteinspeksjon ved Statoil Petroleum AS,
Snorre A, 26. – 30.september 2011
I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok
under åpningsmøtene og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.
Funksjon
Produksjonsdirektør
Produksjonssjef Snorre A
Miljøkoordinator Snorre B&B
D&V-leder Snorre A
HMS-leder Snorre
Rådgiver Kjemikalisenteret
Energileder Snorre
Seniorrådg. Klima og miljø DPN
Fagansvarlig fiskalmåling SnA
Fagansvarlig fiskal måling SnB
Miljøkoordinator Snorrefeltet
Driftsingeniør Snorre A
Hovedvernombud
Plattformsjef
Sikkerhetsleder
PV-leder
D&V-leder
Boreleder
Boresjef Odfjell
HMS koordinator
Logistikkleder
Operasjonsleder Snorre A
Materialforvalter Statoil
Materialforvalter Odfjell
Laboratorietekniker
Måletekniker

Åpningsmøte
land

Åpningsmøte Intervju
offshore

Sluttmøte
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Klifs revisjonsgruppe:
Rune Andersen, revisjonsleder
Arnstein Flatlandsmo, revisor
Bjørn A. Christensen, saksbehandler og revisor
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VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved Statoil Petroleum AS, Snorre A
26. – 30.september 2011
Nedenfor har vi satt opp en liste over noen dokumenter som ble mottatt under intervjuene og
som var spesielt viktige som dokumentunderlag ved verifikasjonen, og som går utover lover
forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):





















Gassprøvetaking (prosedyre ANP 102).
Olje i vann Infracal (prosedyre nr. 15 – rev.4)
Avfall Halliburton (utskrift fra TEAMS)
Avfallsrapport fra SAR (Utskift fra Statoils intranett)
Snorre Redevelopment Project
CO2 data Snorre (regneark)
CO2-data Vigdis (regneark)
Parameterrapport Brenngass Snorre
Parameterrapport Brenngass Vigdis
Flytskjema Snorre brenngass
Flytskjema Vigdis brenngass
Servicerapporter m.m. Fluenta (10 sider)
Utfall av HT-fakkel - korreksjon med estimator
Gassprøvetaking (prosedyre ANP 100 - mer oppdatert enn nr 2 ovenfor)
Prøvetaking av produsert vann for bestemmelse av oljeinnhold
Oljeinnhold i vann ved jetting (utskrift av trendkurve)
OiW utslipp ved jetting (intern Statoilrapport)
Metode for prøvetaking av jettesand
Analyserapport Oljevedheng på sand, 07.02.11
Deklarasjonsskjemaer (6 stk)
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