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Bakgrunn

• Økt bruk av ekstrautstyr
• Ekstrautstyr involvert i hendelser / nesten hendelser

• Lokale skader på not
• Behov for å tydeliggjøre krav og ansvar

• Prosjektering & design
• Samvirke
• Dokumentasjon

• Ambisjon :
• Ny NS9415 med gode krav som fører til sikrere design og bruk uten behov for 

sertifiseringsordning



NS9415:2009

• Kravene er hovedsakelig krav 
til flytekrage

• Noen krav til dokumentasjon 
av ekstrautstyr



NS9415:2009 Tillegg D

• Samvirke flytekrage - ekstrautstyr
• Informativ (ikke normativ)

• Brukes den?
• Fokus på flytekrage / samvirke med 

flytekrage
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Ekstrautstyr - Definisjoner

Ekstrautstyr = Utstyr (eks. hovedkomponenter) hvor påvirkning vil føre til økt risiko for rømming

Midlertidig ekstrautstyr = Ekstrautstyr som er i bruk over en begrenset periode og/eller under 
begrensede bruksforhold

Akvakulturanlegg Hovedkomponenter Ekstrautstyr Øvrige utstyr

Permanent 
ekstrautstyr

Midlertidig 
ekstrautstyr 

= + +



Eksempler

Øvrige utstyrPermanent ekstrautstyr Midlertidig ekstrautstyr 

Eks:
avlusningspresenninger, 
oksygeneringssystemer , 
notvaskere , sensorer for akutt 
overvåkning, avkastnot , kuleline

Eks:
dødfiskoppsamler , utspiling, 
luseskjørt, fôrspreder med slange, 
fôrautomater, fugletak / 
takholder, kamera med vinsj, lys, 
el-skap eller tilsvarende

Eks:
plastbøtter/stamper, medbrakt 
håndhåv , personlig verneutstyr 
og kommunikasjonsutstyr.



Krav til prosjektering av ekstrautstyr 

• Krav til risikovurdering
• Rømningsfaren knyttet til installasjon og bruk av ekstrautstyret

• Permanent ekstrautstyr dimensjoneres for anleggets dimensjonerende 
situasjoner

• Midlertidig ekstrautstyr dimensjoneres for egen definert dimensjonerende 
situasjoner

• For eksempel: Forhold knyttet til vær, driftsoperasjoner eller eventuelt 
overvåkning 



Krav til utforming av ekstrautstyr 

• Utforming skal sikre rømningssikker samvirke med andre komponenter
• Behov for redundans må vurderes når svikt i hele eller deler av konstruksjonen vil kunne føre til 

betydelig økt rømningsrisiko.  
• Eksempler: 

• Sikring av flyteevne etter punktering. 
• Sekundær sikring av montering



Krav til dokumentasjon av ekstrautstyr 

Det skal utarbeides en brukerhåndbok for ekstrautstyr 
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