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Ikrafttredelse – regelverk og overgangstid (1)
 Standarden ble vedtatt av sektorstyret i Standard Norge ved
utgangen av 2020 og er gjeldende fra 2021. 2019-utgaven er
trukket tilbake. Det samme gjelder 2012-utgaven.
 Ptil sitt regelverk – aktivitetsforskriften § 25 om bruk av utstyr,
veiledningen viser til 2019-utgaven. Med henvisning til
rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer,
veiledningen og fortolkninger, oppdateres regelverkets
henvisninger til anerkjente normer vanligvis en gang per år.
Henvisningen til 2020-utgaven er basert på godkjenning ved
årets utgang kom for sent mht. å henvise til den av Ptil.
 For øvrig vises normalt til siste revisjon av enhver standard for å
sikre at alle aktører en best mulig oversikt over muligheter og
begrensninger for å oppfylle forskriftskrav. NORSOK Z-015:2020
ivaretar ovennevnte ref. introduksjonen og kapittel 5.1.2 tabell 1
(bruk av noen midlertidige utstyrsenheter som oppfyller krav i
NORSOK Z-015:2012)
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Ikrafttredelse – regelverk og overgangstid (2)
 NORSOK Z-015:2020 har en åpning for bruk av noen midlertidig utstyrsenheter som tilfredsstiller
2012-utgaven under forutsetning av at rekvirenten aksepterer bruk på det aktuelle feltet eller
innretningen. Denne åpningen er gitt for å kunne bruke dette utstyret i stedet for å kassere det – se
kapittel 5.1.2 tabell 1.
 Gitt at NORSOK Z-015:2019 ikke ble tatt i bruk, men revidert våren 2020 og godkjent sent samme
år, er det behov for alle aktører i bransjen får tilstrekkelig anledning til å bruke tid på å sette seg inn i
endringene fra 2012-utgaven til 2020-utgaven (ref. agendapunkt 4). Den nye standarden har
muligheter og begrensninger det er nødvendig å ha kjennskap til.
 For å oppnå lik forståelse for hvilke krav som gjelder og praktisering av disse, foreslåes minimum
seks måneders overgangsordning (2021) til å oppdatere dokumentasjon på eksisterende utstyr,
gjennomføre opplæring og enes om praktisering.
 For alt nytt produsert utstyr, gjelder krav i 2020-utgaven. Utstyr som er godkjent iht. 2012-utgaven,
ref. kapittel 5.1.2 tabell 1 skal kunne brukes iht. 2020-utgaven til ny revisjon foreligger.
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Ikrafttredelse – regelverk og overgangstid (3)
 For å få en sømløs overgang til bruk av
2020-utgaven må relevante deler av 2012utgaven av NORSOK Z-015 gjøres
tilgjengelig av Standard Norge for alle
aktører (Z-015:2012 ligger i nettbutikken).
 Utfordringen for alle aktører er å
sammenholde kravene til midlertidig utstyr i
2020-utgaven med overgangsordningene.
 Faglige spørsmål om Z-015 kan stilles til
ekspertgruppen gjennom
petroleum@standard.no
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