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Hvordan jobber vi i dialog med bransjen/ industrien?

• NORSOK-standardene forvaltes av 
Standard Norge på vegne av eierne 
gjennom ekspertgruppene

• Standard Norge har en pådriver-rolle
• Beslutninger tas av Sektorstyre 

Petroleum
• Rutinene våre:
− ISO-direktiv 1 og 2

− Supplert av A-001N

• Høringer 
−Delta?

−Hvordan?
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Analyseprosjektet
- prioriterte oppgaver
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Anbefalte prioriteringer for videre arbeid:
Prosjektet NORSOK-analyse anbefaler prioritert innsats på følgende områder:
• Z-standardene som omhandler dokumentasjonskrav (Z-001, Z-003, Z-004, 

Z-005 og Z-018)
• R-standardene som omhandler kran og løft (R-002, R-003 og R-005)
• L-standardene som omhandler "piping" (L-001 og L-CR-003) (avsluttet)
• Z-008 som omhandler “risk based maintenance and consequence classification”
• Z-013 som omhandler “risk and emergency preparedness assessment”
• Z-015 som omhandler midlertidig utstyr 
• S-001 som omhandler “technical safety”
• S-002 som omhandler arbeidsmiljøkrav 
• S-003 som omhandler “environmental care”
• U-001 som omhandler “subsea production systems”
• I-005 som omhandler “system control diagram”
• N-005 som omhandler “structural”
• M-004 som omhandler “material” (tidligere R-004)
• D-010 som omhandler “well integrity in drilling and well operations” 
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Status prioriterte oppgaver (1)
Ekspert-
gruppe Fra analyseprosjektet Oppdatert v/ Standard Norge

EG Z-TI

Z-standardene om 
dokumentasjonskrav (Z-001, 
Z-003, Z-004,  Z-005 og Z-
018)

Mandat for 5 av 7 dokumentasjonsstandarder godkjent Q2-2017. 
Der mulig, vil elementer av innholdet bli forelagt ISO for 
avstemming.

EG RL

R-002 Publisert i mars 2017.

R-003
Revidert standard godkjent Q2-2017. 
Kompetansedelen (tillegg B) tilbakestilt til 2004-utgaven. 
Det skal utarbeides et nytt kompetansedokument. 

R-005 Ingen revisjon pågår, avventer ferdigstillelsen av R-002/R-003N,
fordi de samme ressursene vil bli involvert.

EG ZR
Z-008 “risk based 
maintenance and 
consequence classification”

Revisjon pågår og høring nærmer seg. Mulig godkjenning i 
desember 2017. Begreper harmoniseres med begreper i N-005.

EG Z-
RA

Z-013 “risk and emergency 
preparedness assessment”

Utgave 3 utgitt i 2010. Ny revisjon har avventet ferdigstillelse av 
S-001 og analyseprosjektet. 
Videre plan: Vurdere og evt. utføre revisjon, deretter tilby den til 
ISO.
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Status prioriterte oppgaver (2)
Ekspert-
gruppe Fra analyseprosjektet Oppdatert v/ Standard Norge

EG S

S-001 “technical safety”
Høringsutkast for versjon 5 under utarbeidelse. 
Høringstart 15. aug. 2017. Planlagt publikasjon: 
30.06.2018

S-002 arbeidsmiljøkrav Publikasjonsdato ca. 30.09.2017 (engelsk utgave: 
31.12. 2017). 

S-003 “environmental care” Planlagt publikasjon 30.09. 2017. 

EG U U-001 “subsea production systems” Revisjon pågår. Planlegger industrihøring i desember 
2017 og publisering i 2018.

EG Z-TE Z-015 midlertidig utstyr Mandat for revisjonsoppstart godkjent i Q2-2017.

EG I-SCD I-005 “system control diagram” Godkjent som IEC/PAS 63131, publiseres i oktober. 

EG N N-005 “structural” Industrihøring er avholdt, godkjennes Q3-2017.

EG M M-004 “material” (erstatter R-004) Oppstart i EG M er basert på vedtak i sektorstyre Q1-
2015. 

EG D D-010 som omhandler “well integrity 
in drilling and well operations” 

Mandat for revisjonsoppstart godkjent i Q2-2017. 
Vil bli forelagt ISO for avstemming i oppdatert utgave 

Standard Morgen - NORSOK - Hva nå 2017-06-21 Standard Norges oppfølging av analyseprosjektet 



9

Status NORSOK-standarder utgitt/ planlagt utgitt i 2017-19 
• Planlagt utgitt/godkjent i 2017:
− R-002 «Lifting equipment» (utgitt Kv 1)

− R003N «Safe use of lifting equipment» (utgitt Kv 2)

− M-506 «CO2 corrosion rate calculation model» 
(utgitt Kv 2)

− N-005 «Condition monitoring of loadbearing structures» (utgis Kv 3)

− S-002 «Working environment»

− S-003 «Environmental care» (utgis Kv 3)

− Z-008 «Risk based maintance and consequence
classification» 

• Planlagt utgitt i 2018
− U-001 «Subsea production systems»

− S-001 «Technical safety»

• Planlagt utgitt i 2019
− M-120 «Material data sheets for structural steel»
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Mulige nye revisjonsprosjekter i 2017
• Kvartal 2 – godkjente revisjonsmandater
− NORSOK T-001 Telecom systems og NORSOK T-100 

Telecom subsystems,
− NORSOK T-003 Telecommunication and IT systems for 

drilling units,
− NORSOK Z-015 Temporary equipment, (godkjent for 

oppstart) 
− NORSOK Z-001 (m.fl) Documentation for operation, 
− NORSOK D-010 Well integrity in drilling and well

operations
− NORSOK N-001 Integrity of offshore structures

• Kvartal 3 og 4 – mulige nye 
revisjonsmandater
− NORSOK N-004 Design of steel structures
− NORSOK L-005 Compact flange connections
− NORSOK M-501 Surface preparation and protective

coating
− NORSOK R-003N Sikker bruk av løfteutstyr, Vedlegg B -

kompetansekrav
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Anbefalinger vedrørende tilbaketrekking
Til sammen 14 NORSOK-standarder foreslås trukket tilbake:
• E-001 Electrical systems overføres til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) for videreføring til IEC.

• I-005 SCD trekkes i kv 4 2017 da – IEC/PAS 63131: System control diagram” has been approved

• M-622 Fabrication and installation of GRP piping systems overføres til ISO 14692. (Trekkes kv4 2017)

• M-650 Qualification of manufactures of special materials overføres til ISO 17782.

• N-002 Collection of metocean data overføres til ISO 19901-1. (Trukket)

• S-005 Maskiner- analyser og dokumentasjon av arbeidsmiljø overføres til NORSOK S-002.

• S-006 HMS-evaluering av leverandører og S-012 HMS ved byggerelaterte aktiviteter erstattes av IOGP 423.

• S-011 Safety Equipment Data Sheets overføres til NORSOK S-001.

• Z-014 Standard cost coding system (SCCS) overføres til ISO 19008. (Trukket)

• U-009 Life extension for subsea systems innholdet overføres til Norsk olje og gass retningslinje 122.

• Y-002 Life extension for transportation systems innholdet overføres til Norsk olje og gass retningslinje 122.

• Z-CR-002 Component identification system overføres til ISO 15926. Z-DP-002 Coding System trekkes på 
grunn av at den ikke er i bruk.

• T-001 og T-100 slås sammen til ett dokument
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Status tilbaketrekking (1)
Ekspert
-gruppe Fra analyseprosjektet Oppdatert v/ Standard Norge

EG E E-001 Overføres IEC? Publisert desember 2016

EG M

M-622 EG-M har anbefalt at den trekkes. Tilbaketrekking er OK for ISO. 
ISO 14692-1 til -4 ble godkjent for publisering i juni 2017.

M-650

ISO DIS 17782 var klar i 2013, men ble stoppet pga USAs sanksjoner 
mot Iran. ISO 17782 er i gang igjen og går nå på DIS.2 grunnet mange 
og omfattende kommentarer etter DIS.1. 
Når ISO17782 er publisert gjøres en vurdering om M-650 trekkes. 

EG S

S-005 Blir slått sammen med S-002. 
Skal trekkes etter at ny revisjon av S-002 blir publisert

S-006 Pågående utredning om å integrere denne i IOGP 423 og deretter 
trekkes. Anbefaling fremlegges Kv.3 2017

S-011 Integreres i S-001. 
Trekkes når ny revisjon av S-001 publiseres.

S-012 Pågående utredning om å integrere denne i IOGP 423 og deretter 
trekkes. Anbefaling fremlegges Kv.3 2017
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Status tilbaketrekking (2)
Ekspert-
gruppe Fra analyseprosjektet Oppdatert v/ Standard Norge

EG T
T-001

Godkjent revisjonsmandat for sammenslåing av disse, Kv.2-2017. 
T-100

EG U U-009
Analyseprosjektet ønsker å legge denne inn under Norsk olje og gass 
retningslinje, men innholdet er ikke dekkende nok til at denne kan 
trekkes. 

EG Y Y-002
Analyseprosjektet ønsker å legge denne inn under Norsk olje og gass 
retningslinje, men innholdet er ikke dekkende nok til at denne kan 
trekkes. 

EG Z-TI
Z-CR-002 Blir ikke trukket nå, EG Z-TI starter revisjon av dokumentasjonskrav

Z-DP-002 Blir ikke trukket nå, EG Z-TI starter revisjon av dokumentasjonskrav
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Hva gjør vi videre?

• Føringer gitt i analyseprosjektet vil 
gjenspeiles i revisjonsprosjekter som 
foreslås. 

• Utfordring fra Sektorstyre Petroleum: 
−Hvordan vil EG-gruppene svare på 

analyseprosjektet?

• Seminar påtenkt høsten 2017 
− Invitasjon blir sendt ut til 

ekspertgruppeledere og sektorstyre
− Forankring av analyseprosjektet
−Rapportering til Sektorstyre Petroleum i 

Q4-2017
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Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?
Inghild Kaarstad, Standard Norge: ika@standard.no, tlf 92652941
Twitter: @StandardMarit

mailto:ika@standard.no
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