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NORSOK Z standarder for teknisk informasjon (Z-TI) – oversikt

• NORSOK Z-001, Documentation for operation (DFO)
• V 4, 01.03.1998

• NORSOK Z-003, Technical information flow requirements
• V 2, 01.05.1998

• NORSOK Z-004, CAD symbol libraries
• V 3, 01.07.1998

• NORSOK Z-005, 2D-CAD drawing standard
• V1, 01.10.1997

• NORSOK Z-DP-002, Coding System
• V 3, 01.10.1996

• NORSOK Z-CR-002, Component identification system
• V 1, 01.05.1996

• NORSOK Z-018, Supplier's documentation of equipment
• V 1, 01.15.2013
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NORSOK analyse vurderinger

Standard Vurderinger

Documentation for 
operation (DFO) Z-001
Supplier’s documentation 
of equipment Z-018 

Disse håndterer de konkrete dokumentleveransekravene for henholdsvis 
funksjon, layout (Z-001) og utstyrsleveransene (Z-018). Standardene blir 
referert til av mange av aktørene i norsk petroleumsnæring, men blir 
ikke direkte brukt som leveransespesifikasjon.

Z-003, Technical 
information flow 
requirements 

Standarden, som håndterer utveksling av informasjon, har svært liten 
utbredelse blant de norske operatørselskapene. Formålet for standarden 
er interessant for alle parter innen næringen. 

Z-004, CAD symbol libraries Standarden som håndterer 2D symbolbruk, danner grunnlaget for 
mange av dagens selskapsspesifikke krav. De enkelte selskapene har 
videreutviklet sine spesifikasjoner uten at denne kunnskapen har blitt 
tilbakeført til Z-004.

Z-005, 2D-CAD drawing 
standard 

Standarden som håndterer 2D filformatet, blir brukt av flere av 
operatørselskapene. 

Z-DP-002 Coding System Standarden som håndterer tag og dokument koding , danner grunnlaget 
for mange av operatørselskapenes kodesystem. Standarden er ikke i 
bruk av operatørselskapene.

Z-CR-002, Component 
identification system

Standarden som håndterer nomenklatur for utstyrskomponenter, 
danner grunnlaget for mange av operatørselskapenes navnesystemer. 
Standarden er ikke i bruk av operatørselskapene.
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Revisjon av NORSOK Z standardene for teknisk informasjon (Z-TI)

August 25, 20175

#1 
Kravmetodikk
med sporbarhet
tilbake til 
kravstiller

#2 
Digitalt rammeverk
for kravforvaltning
og kravdistribusjon

#3 
Kravetablering for 
utstyrs spesifikk
informasjon 
(Z-018)

#4 
Kravetablering for 
anleggs spesifikk
Informasjon
(Z-001)

Tidslinje

Organisering



Q1/2018 Q1/2019 Q4/2019

2017 2018 2019

20.09.2017
Milepæl #1 Milepæl #3 Milepæl #4

Q2/2018
Milepæl #2

Tidslinje

EPIM STANDARIZATION PROJECT (STI)

#1: Kravmetodikk for teknisk 
informasjon

#2: Kravforvaltning og 
kravdistribusjon

#4:  Z-001 Kravetablering for anleggs 
spesifikk informasjon 

#3: Z-018 Kravetablering for 
utstyr spesifikk informasjon

#0: Prosjektdefinisjon

Milepæl #0



Milepæl #1: Kunnskapsbasert kravmetodikk med sporbarhet tilbake til kravstiller 

August 25, 20177

Eksempel på kravstillere:
• Myndigheter
• Arbeidsprosesser

• Produsent
• EPC
• Operatør

• Standarder

Eksempel på kategorisering/regelstyring 
av utstyr: 
• Non-Ex or Ex -> ATEX sertifikat
• Under eller over 1kN -> Vekt sertifikat
• Utstyr regulert av Petroleumtilsynet
• Utstyr regulert av Luftfartstilsynet
• Utstyr regulert av Mattilsynet
• Utstyr regulert av harmoniserte EU 

forskrifter 

Eksempel på kategorisering av 
dokumenter (ISO 81346):
• F   = funksjonsbasert
• L   = lokasjonsbasert
• PT = standard
• PI  = individbasert

Navngivning av utstyr og dokumenter:
• ISO 15926

Semantikk: ISO 15926
Taksonomi: Strukturer/klassifisering
Ontologi: Modellering av sammenhenger



Milepæl #2: Digital rammeverk for kravforvaltning og kravdistribusjon

August 25, 20178

Eksempel på selskapspesifikk 
løsning:

• Digitalt rammeverk for 
kravforvaltning

• Katalogbasert

• Søkbart innhold

• All informasjon om ett 
produkt tilgjengelig på en 
plass

• Kravdistribusjon i form av 
brukergrensesnitt, eksport 
av krav og generering av 
kravdokument (PDFs)

• Hvert selskap kan ha sine 
egne verktøy for 
presentasjon og integrering 
av felles krav.



Milepæl #3: Felles krav for utstyrsspesifikk informasjon (Z-018)

• Basert på metodikk fra milepæl #1 vil krav for utstyrsspesifikk 
informasjon etablert av STI bli verifisert og justert

August 25, 20179



Milepæl #4: Felles krav for anleggsspesifikk informasjon (Z-001)

• Basert på metodikk fra milepæl #1 vil krav for anleggsspesifikk 
informasjon bli etablert og standardisert

August 25, 201710

Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment, ISO 14224

#4: Kravetablering for anleggs-
spesifikk informasjon («Z-001»)

#3: Kravetablering for utstyrs-
spesifikk informasjon («Z-018»)



Resultat: Forenkling av krav, standardisering av krav, forvaltning av krav, presentasjon av krav

August 25, 201711

Eldfisk 2/7S:
Tags: 98 906 

Eksisterende regime:
Plattform dok: 33 524
Utstyrs dok: 18 961
Sum: 52 485

Nytt regime:
Plattform dok: 10 000
Utstyrs dok: 0
Sum: 10 000

Archived by 
EqHub

Archived by 
manufacture

Archived by 
Company

Kravetablering, kravstandardisering, kravmetodikk, kravidentifisering, kravsporbarhet, 
kravrelasjoner, kravforvaltning, kravdistribusjon, kravreduksjon, kravkonsistens, kravdigitalisering



Prosjektgjennomføring samkjørt med STI

• Styringsgruppe: Sektorstyre petroleum
• Referansegruppe: NORSOK Z ekspertgruppe
• Arbeidsgrupper:

• #0 Prosjektetablering
• Interim prosjektsekretariat

• Bjørn Berli, EPIM, prosjektleder (forslag)
• Inghild Kaarstad, Standard Norge

• #1 Kravmetodikk, #2 Kravforvaltning og kravdistribusjon
• WG0: 

• Bjørn Berli, EPIM
• Arild Waaler, UiO
• Martin Skjæveland, UiO
• Johan W. Klüwer, DNV GL
• Torleif Saltvedt, Statoil
• Arild Toft, ConocoPhillips / Aker BP

• #3 Kravetablering for utstyr spesifikk informasjon («Z-018»)
• STI prosjektet

• #4 Kravetablering for anleggs spesifikk informasjon («Z-001»)
• WG1: Instrument, Disiplinressurser fra verdikjeden (Produsent, EPC og Operatør)
• WG2: Elektro
• WG3: Ventiler
• WG4: Subsea
• WG5, WG6, osv.

August 25, 201712
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