
Fordelene ved trådløse gasdetektionssystemer til offshore 
platforme med hensyn til sikkerhed, fleksibilitet og omkostninger 
blev klart påvist på denne nordsøplatform.

INDLEDNING
Det norske olieselskab Statoil er en af de første til at 
installere GS01-gasdetektoren fra GasSecure offshore på 
en olie- og gasproduktionsplatform, nemlig Gullfaks C. 

Gullfaks er et olie- og gasfelt i Nordsøen, som drives 
af Statoil og består af tre platforme, Gullfaks A, B og 
C. Gullfaks C-platformen blev valgt som teststed af to 
hovedårsager. Platformen er et gammelt anlæg, der  
har mange tilbygninger fra fortiden. 

Der er derfor mange forhindringer i form af tunge ståldæk 
og maskiner, som kan være en udfordring for detektorernes 
radiokommunikationssystem. Gullfaks C ligger også i et 
område af Nordsøen, der er udsat for hårdt vejr, hvilket  
er endnu en test for GasSecure-systemet. 

De 20 trådløse gasdetektorer blev installeret i tre 
brandområder, der er særligt udsatte for vejrliget. Anlægget 
inkluderede én gateway (radioadgangspunkt) pr. område. 
Disse gateways kommunikerer med en ProfiSafe til én  
ABB brand- og gasnode, der viser alarmer og fejlstatus  
til operatørerne i det centrale kontrolrum. Installationsfasen 
blev fulgt nøje af Jens Erik Tømte, Senior Engineer 
Automation hos Statoil, med gode resultater.

INSTALLATIONSDETALJER
SLUTBRUGER
Statoil

PLACERING
Nordsøen

FULDFØRELSESDATO
Januar 2013

ANLÆGSTYPE
Offshore olieboreplatform

INSTALLATIONSDETALJER
20 GS01-trykkontroldetektorer
3 GasSecure-trykkontrolgateways
ABB 800xA-kontrolsystem

KOMMUNIKATION
ProfiSAFE på ISA100.Wireless
SIL2-klassificeret

Statoil Gullfaks C -  
Offshore Platform Norge

– Barskt nordsøklima
– God radiodækning på hele platformen
– Præstationsevne mindst lige så god som benchmark



“Vi vurderer, at installationstiden kun vil udgøre 5–10 % 
af den tid, der kræves for et detektionssystem med 
konventionel kabelføring”, sagde Tømte.

Radiosignalets dækning var desuden et positivt resultat. 
Yderligere tests viste, at blot én gateway kunne dække det 
meste af platformen, selvom der var placeret flere detektorer 
på udfordrende steder. 

Ti af detektorerne på Gullfaks C er installeret ved siden 
af Statoils gamle kabelgasdetektor for at sammenligne 
responserne. Testene viste, at responstiden i det væsentlige 
er den samme for de to detektorer. GS01-gasdetektorens 
digitale design giver dog en hurtigere aflæsning på det 
korrekte gasniveau (LEL-aflæsning).

Efter næsten et års drift sammenfatter Jens Erik Tømte 
Statoils erfaringer med GasSecure-anlægget således: 
“Vi er meget glade for de hidtidige resultater. Vi ser 
muligheder for store besparelser af tid og omkostninger 
kombineret med bedre fleksibilitet under installation og drift.
Vi opnåede alt dette uden at kompromittere sikkerheden.”

Jens Erik Tømte,
Senior Engineer, Statoil

“GS01 viser mulighed  
for store besparelser  
uden at gå på kompromis  
med sikkerheden”
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