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Annex A   Commentary
Annex B   Special design provisions for jacket  
Annex C   Special design provisions for ship-shaped units 
Annex D   Special design provisions for column stabilized unit  
Annex E    Special design provisions for tension leg platforms
(Annex F    Special design provisions for topside structures) 

2021

Endringer til NORSOK N-004 utgave januar 2021

Ny Annex-fortegnelse: 

Denne presentasjonen summerer opp endringer fra 2013 til 2021-utgaven av N-004. 
Noen få endringer er signifikante, og vil bli gjennomgått i dette møtet.  Andre endringer er mindre justeringer. 
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Aktive linker

2021
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• Ett annex er fjernet i sin helhet: Annex A Design against accidental actions. Nå dekket av referanse
til DNVGL-RP-C204 

• Avsnitt om Grouted connections, Annex for jackets er oppdatert. 

• Annex for ship shaped units er vesentlig endret. Nå etablert som et annex som har relevans ihht
gjeldende praksis i bransjen. Tilsvarende annex i 2013-utgaven har hatt begrenset nytteverdi senere
år. 

• Ustabile brudd: Nytt avsnitt 6.3, korrigering av 7.8 og ny commentary til 7.8.  Formålet er å etablere
et tydelig kriterie for krav til dokumentasjon mot ustabile brudd (6.3), samt innføre guideline for ditto 
beregninger (comm. 7.8).  
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Signifikante endringer: 
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Andre (mindre) endringer:

Kapittel 7 ULS
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Annex B

Andre (mindre) endringer:



7

Annex D

Andre (mindre) endringer:
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• Ett annex er fjernet i sin helhet: Annex A Design against accidental actions. Nå dekket av referanse
til DNVGL-RP-C204 

• Avsnitt om Grouted connections, Annex for jackets er korrigert og rettet.

• Annex for ship shaped units er vesentlig endret. Nå etablert som et annex som har relevans ihht
gjeldende praksis i bransjen. Tilsvarende annex i 2013-utgaven har hatt begrenset nytteverdi senere
år.

• Ustabile brudd: Nytt avsnitt 6.3, korrigering av 7.8 og ny commentary til 7.8.  Formålet er å etablere
et tydelig kriterie for krav til dokumentasjon mot ustabile brudd (6.3), samt innføre guideline for ditto 
beregninger (comm. 7.8).  Dette for å gi bransjen en mer enhetlig og velfundert tilnærming til ustabile
brudd.
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Signifikante endringer: 

• Nytt Annex for topside structure under utvikling
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