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inledning
Denna skrift har tillkommit på initiativ av OffshoreVäst 
och syftar till att presentera grundläggande begrepp 
inom offshore olja- och gasindustrin, klarlägga hur dess 
lagar och regelverk ser ut, och såvitt det är möjligt, att 
beskriva vad alltihopa betyder för den som vill leverera 
produkter till industrin. Det är bra att skaffa sig informa-
tion om vad som gäller och en av uppgifterna vi har hand-
lar om att sprida kunskap. Det här materialet  bygger till 
dels på vad som presenterades översiktligt vid Regel-
temadagen i januari 2014.

Det finns hur mycket information som helst på internet om man vet hur man ska hitta 
den. Det förutsätter ofta att man vet en del om vad man letar efter eller vilken myn-
dighet som har ansvaret. Författaren har, kära läsare, gjort hundjobbet därvidlag, men 
det innebär inte att detta är ett encyklopediskt verk. Det är avsett att ge något att stå på 
och något att diskutera intelligent med en beställare så att man inte blir sittande med 
Svarte-Petter när det krisar med regel-efterlevnaden.

Av naturliga skäl kan varken OffshoreVäst eller min organisation, DNVGL, ta på sig något 
ansvar för vad jag sammanställt. Själv är jag tacksam för synpunkter och rättelser men 
understryker att permutationerna och specialfallen är många och särskilt att lagar och 
regler är färskvaror; läs kritiskt och läs vidare om det behövs. Kontakta OffshoreVäst 
eller någon av dess medlemmar i regelbranschen så får du hjälp i just ditt specifika fall.

Solna, augusti 2014

Johan Gärdin  
johan.gardin@dnvgl.com
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digheter, vad gäller säkerhet, miljö och hälsa, även omfattande arbetsmiljöfrågor som 
ergonomi, buller och vibration, ombord i fasta eller flytande installationer som hör till 
petroleumsverksamheten inom den egna ekonomiska zonen.

Flaggstaten reglerar det som hör till flytande och mobila installationer som har flagg, dvs. 
är registrerade i likhet med fartyg.

Man benämner ofta ett system av nationella lagar och förordningar en ’regim’.

3.4 Serviceföretag och leverantörer
De stora serviceföretagen hyr mot dagsrater ut olika typer av mobila enheter för att 
borra, producera (dvs. ta upp, processa, lagra och exportera) eller underhålla/förse med 
förråd. Alla dessa och speciellt logistikenheterna har blivit större, mer komplexa och dyr-
are ju svårare miljö man har att arbeta i. Bland de stora serviceföretagen finner man t.ex.

Drilling contractors (prova www.drillingcontractor.org)
• Awilco Drilling, COSL, Diamond Offshore, ENSCO, Maersk, Noble, Ocean Rig, Odfjell,  
 Pride, Queiroz Galvão, Rowan, Seadrill, Sevan, Shelf Drilling, Stena Drilling, Transocean  
 etc. etc.

Production contractors
• Bluewater, Bumi Armada, BW Offshore, Fred. Olsen, MODEC, SBM, Teekay etc. etc.

Supply Vessel operators
• BOA Offshore, Bourbon, Esvagt, Farstad, Havila, Maersk, REM Offshore, 
 Seacor Marine, Solstad, Tidewater, Viking Supply etc. etc.

I tillägg kan nämnas:

Ingenjörstjänster av olika slag och i olika sektorer
• Aker Solutions, Basstech, Bechtel, BMT, Fluor, GustoMSC, GVAC, Technip, ÅF etc. etc.

Speciella tekniska tjänster som hör till borrhålet och som utförs med flyttbar utrust-
ning, t.ex. well testing, mud logging m.m.
• BJ Services, Halliburton, Schlumberger, Weatherford och många fler

Tjänster inom drift och underhåll, dit räknas
• Processdrift
• Underhåll och planlagda inspektioner (Asset Integrity Management)
• Subsea IRM (inspection, repair, maintenance)
• Platform drilling (dvs. borra fler produktionsbrunnar från en fast installation)
• Logistik

Leverans av större anläggningar som hör till produktionen
• ABB, Aker Solutions, FMC, Foster Wheeler, GE, JP Kenny, KBR, Kvaerner, Siemens

Denna sista grupp är den som bedöms erbjuda största möjligheter för svenska lever-
antörer. Det är dock en ganska stor grupp och ovanstående är bara de mest välkända.

3.5 Tredjepartsorganisationer
En Tredje Part definieras som en som inte tar direkt del i en transaktion, speciellt mellan 
en Första Part (säljare) och en Andra Part (köpare). Här syftas på en oberoende, erkänd 
organisation som genom inspektion, revision, provning eller annat liknande förfarande 
kan intyga den sålda tjänstens eller produktens beskaffenhet. Oftast med hänvisning till 
en erkänd standard eller regel. En sådan tjänst benämns i allmänhet certifiering.

Tredje Partens trovärdighet beror dels på dess kompetens och vederhäftighet på om-
rådet, dels på eventuell auktorisering eller ackreditering hos överordnade myndigheter 
eller organ.

3. Aktörer
3.1 Översikt
Det kan vara lämpligt att beskriva aktörerna med utgångspunkt från den organisation som 
fått koncession att leta efter eller producera olja eller gas; ett oljebolag. Runt om detta har 
det uppstått ett stort antal typer av tjänster som möjliggör dess verksamhet. Dessutom 
har man lagar och förordningar som syftar till att reglera verksamheten och att skydda 
människa och miljö mot eventuella skador kan uppstå som följd. Särskilt miljöaspekter till-
drar sig även uppmärksamhet från enskilda organisationer, media och privatpersoner. De 
som arbetar inom industrin har sina fackliga organ samt anhöriga, som kan ha inflytande.

3.2 Oljebolag
Oljebolagens syfte är att utvinna olja och/eller gas och att sälja till bästa pris. Det är  
många olika faser i ett utvecklingsprogram, och full utbyggnad av ett fält kan ta många 
år i anspråk.

Man skiljer på nationella oljebolag (NOC) och internationella privata oljebolag (IOC). NOC 
drivs av överordnade nationella ekonomiska och politiska mål i tillägg till de kommersiella.

Till stora NOC hör Statoil, CNPC, Gazprom, Petrobrás m.fl. En del NOC har även verksam-
het utanför det egna landet.

De största IOC brukar kallas ’Big Oil’ och dit räknas bl.a. ExxonMobil, BP, Chevron och 
ConocoPhillips – samtliga med verksamhet offshore.

Stora bolag har vanligen fasta tillgångar i hela värdekedjan från utvinning till raffinering 
och distribution.

3.3 Myndigheter
Nationella myndigheter i detta sammanhang hör till landets status som Kuststat eller 
Flaggstat. 

Den eller de myndigheter som reglerar mineralutvinning ingår självklart i begreppet 
Kuststat. Förutom dessa har kuststaten förväntningar, oftast bevakade av särskilda myn-
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Mobila installationer, stationära under längre tid

Den största andelen av dessa fasta men flytande enheter utgörs av produktionsfartyg, 
FPSO (Floating Production, Storage and Offloading vessels). Dessa utnyttjas på liknande 
sätt som de bottenfasta men är ofta mindre och kan vara avsedda för en kortare livslängd 
på fältet. De kan också lagra olja som exporteras med skytteltankers i jämna intervaller. I 
vissa länder är de betraktade som mobila och en del är också avsedda att kunna kopplas 
loss vid oväder.

Det förekommer flytande produktionsenheter som inte är fartygsliknande och dessa 
lagrar mycket lite olja, och exporterar via rörledning.

Mobila installationer, stationära under kortare tid

Den största andelen av dessa flytande enheter används för borrning; s.k. borrfartyg eller 
borriggar, MODU (Mobile Offshore Drilling Units). De kan vara av olika konfigurationer, 
t.ex.:

• Ship-shaped unit
•  Semi-submersible unit (flyter på pontoner i transit, sänks till större djupgående i drift)
•  Self-elevating unit (flyter på skrovet i transit, står på botten på benen i drift)

En form av Tredje Part med maritim bakgrund är Klassificeringssällskapet. Dessa dominerar 
bland Tredje Parter, oavsett om tjänsten är definierad som (specialfallet) klassificering eller 
mer allmänt som certifiering. Det kan förklaras av de fördelar av tradition, bred och djup 
teknisk kompetens och geografiskt nätverk som de största klassificeringssällskapen har.

En annan form av maritim Tredje Part är en s.k. Recognised Organisation (RO), som utses 
av flaggstatsmyndigheten. En eller flera RO utses och auktoriseras av en flaggstatsmyn-
dighet att kontrollera efterlevnad av dess eget regelverk och det eller de internationella 
regelverk som myndigheten anammat.

I samband med några kuststatsregimer talar man om Independent Verification Body (IVB). 
Återigen är det så att klassificeringssällskap, med en annan hatt, vanligtvis åläggs denna 
roll. Det är inte en delegering av ansvar men likafullt stöder sig kuststatsmyndigheten på 
det arbete som IVB utför. En IVB utses av en operatör från ett urval av organisationer som 
kuststatsmyndigheten erkänt.

3.6 NGO, Media och Allmän Opinion
NGO myntades som begrepp i FN-stadgan och står för Non-Governmental Organisation. 
Det kan översättas med Icke-statlig Organisation men ett bättre uttryck kan vara Ideell 
Organisation. Det finns många, de drivs av enskilda, har inget vinstsyfte och arbetar med 
opinionsbildning för att bidra till förändring av vad de uppfattar som missförhållanden 
eller oacceptabel risk i omvärlden. Fackföreningar är också NGO men vanligen har man 
något ändamål kopplat till social rättvisa eller miljö.

Greenpeace är en av de mest kända inom områden som havsekologi och miljögifter och 
har många gånger tagit strid med oljeindustrin, inte minst beträffande etablering i Arktis.

Media och allmän opinion är oftast två sidor av samma mynt och positioneringen visavi 
olja och gas kan variera beroende på vilken målgrupp mediet riktar sig till. Media, särskilt 
i samband med en större olyckshändelse, kan påverka utvecklingen av nationella och in-
ternationella regler, i hög grad om denna styrs av politiskt valda.

NGO, media och allmän opinion har en viktig uppgift att fylla; den att hålla ett öga på 
industrins framfart och hur vad man uppfattar som viktiga krav på säkerhet, hälsa och 
miljö tillvaratas. Dessa krav är inte nödvändigtvis reglerade och uppstyrda på statlig eller 
internationell nivå och kan ibland vara mycket mer långtgående än vad myndigheter och 
industri för stunden menar är rimligt. Man måste som aktör i industrin naturligtvis på 
något sätt förhålla sig till både formella och icke-formella krav och åsikter som hörs. Detta 
kan få genomslag t.ex. i oljebolagens interna policy och även, i förlängningen, i tekniska 
specifikationer.

3.7 Offshore-installationer
För att det ska bli lättare att förstå fortsättningen passar det bra att nämna de huvudsak-
liga kategorier av installationer som det är fråga om:

Fasta (bottenfasta) installationer

Dessa utnyttjas till att ta upp flytande eller gasformiga kolväten från brunnen och pro-
cessa (rena, separera och stabilisera) samt exportera desamma. Den bärande strukturen 
kan vara fackverk av stål (jacket) eller skal av betong (GBS, Gravity Based Structures).

De minsta plattformarna kan innehålla bara ett stigarrör och ett ventilträd och de allra 
största har omfattande processanläggningar och bostäder för hundratals personer. Ofta 
ser man kluster av plattformar för olika ändamål. Till fasta installationer räknas även s.k. 
subsea-anläggningar.

Typiska offshore 
Tredje Parter som 
också är klassificer-
ingssällskap är:

• American Bureau  
 of Shipping (ABS)

• Bureau Veritas  
 (BV)

• DNVGL

• Lloyd’s Register  
 (LR)

Statoil ’Mariner’ plattform  
(Offshore Energy Today)

FPSO ’Alvheim’ (Subsea World News)
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4. Grundläggande Lagstiftning
4.1 Hörnstenar
En grundläggande global överenskommelse är FN Havsrättskonvention (Convention on 
the Law of the Sea (UNCLOS)). Den reglerar i stora drag ägarskap, rätt till utnyttjande av 
naturresurser, miljöskydd och tillträde till haven.

Havsrättskonventionen definierar bl.a. följande havsområden; Inre Vatten, Territorial-
vatten (’tolvmilsgränsen’), Angränsande Zon, Exklusiv Ekonomisk Zon (EEZ), Kontinental-
sockel samt Det Fria Havet.

Av intresse för den här redogörelsen är Kontinentalsockel – avser havsbotten inom 
ett avstånd av minst 200 M, högst 350 M från baslinjen. Kuststaten har rättigheter till 
mineraler. Nationella lagar som är relevanta för detta tillämpas av Kuststatsmyndighet-
erna. De flesta av dessa lagar gäller enbart installationer som är permanent fixerade till 
havsbotten men det finns undantag.

Det finns andra konventioner, t.ex. rörande villkor för sjöfarande, piratverksamhet,  
smuggling, terrorism o.s.v. som syftar till att möjliggöra gränsöverskridande åtgärder.

För teknisk beskaffenhet, besättning m.m. av farkoster som rör sig över nationellt och 
internationellt vatten gäller flaggstatens nationella lagar som innefattar de internationella 
överenskommelser som flaggstaten ratificerat och gjort till sina egna, och de tillämpas av 
Flaggstatsmyndigheten.

Det spelar inte så stor roll för lagkraven hur de ser ut men de tekniska reglerna är själv-
fallet olika vad avser skroven och vissa hjälpsystem. I princip är dessa enheter en form av 
fartyg, även om Self-elevating units nästan aldrig har egen framdrivning, och de har alltid 
flagga och klass.

Drillship ’Bully’ Semi-submersible Frigstad D90 Self-elevating (jack up)
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Olika klassregler är i princip likvärdiga, allmänt kända och applicerbara, och eftersom 
många globala klassificeringssällskap erkänns som RO av flertalet flaggstater kan man tala 
om klassificering som ett internationellt system.

Klassreglerna är oftast mer detaljerade än konventionerna och ställer krav på material, 
konstruktion, tillverkning och kontroll av många system och komponenter som ingår i 
ett fartyg eller mobil enhet. Reglerna är olika men uppbyggda på samma sätt för endera.

Klassens engagemang brukar beskrivas som en livscykel med början i tillverkning av 
råmaterial, via godkännande av konstruktionsunderlag och inspektion under samman-
sättning till periodisk tillsyn under driftsfasen. Däremellan kommer också besiktning 
och certifiering av komponenter och separata system som ingår i helheten. Klassreglerna  
ger besked om vilka material och komponenter som skall certifieras separat för att  
accepteras ombord.

                

Bilden ovan, tre exempel på hur klassen samverkar med övriga aktörer:

1. Som RO för en borrigg ser man till att den uppfyller internationella krav och flagg-
statens krav

2. När kuststaten anser att så är motiverat kan vissa av klassens krav utgöra kuststatens 
krav på borriggen

3. Ett oljebolag (operatör) kan använda klassen för oberoende verifikation för att  
uppfylla delar av sina åtaganden gentemot kuststaten.

De klassificeringssällskap som har störst verksamhet inom offshore är:
• American Bureau of Shipping (ABS)

•  Bureau Veritas (BV)

•  DNVGL

•  Lloyd’s Register (LR)

5. Internationella Regelverk
5.1 Förenta Nationerna – IMO
Förutom de grundläggande konventioner som nämnts ovan, arbetar det särskilda FN-
organet för maritim säkerhet och miljö, IMO, med tekniska konventioner som styr 
funktionella och säkerhetsrelaterade detaljkrav på fartyg och flytande mobila offshore-
enheter. Detta gäller alltså aldrig fasta installationer. IMO-konventioner bereds i kom-
mittéer och deras förslag diskuteras av representanterna för medlemsstaterna i det 
verkställande rådet och generalförsamlingen.

IMO-konventioner eller ändringar av dessa blir inte automatiskt gällande. Ett visst minsta 
antal medlemsstater måste ratificera förslaget och sedan tar det vanligen en tid innan det 
träder i kraft. Det kan också vara retroaktivt eller bara gälla fartyg byggda efter ett visst 
datum. Ikraftträdandet sker genom att var ratificerande stat implementerar kraven i sin 
maritima lagstiftning.

Även om IMO’s roll är konsultativ och inte på något vis polisiär, så är den utomordentligt 
betydelsefull eftersom avsaknad av ett enhetligt och väl genomtänkt regelverk skulle  
tvinga var enskild stat att formulera krav på fartyg under sin egen flagg och fartyg som 
trafikerar dess hamnar – med troligt resultat att ett fartyg skulle behöva uppfylla många 
olika regelverk för att kunna delta i internationell handel.

De viktigaste konventionerna i vårt sammanhang är

SOLAS – Safety of Life at Sea

MARPOL – Maritime Pollution Prevention

För mobila offshore-enheter finns en särskild regelbok, MODU Code – Safety Code for 
Drilling Units (används ibland även för flytande produktionsenheter). SOLAS och MODU 
Code är likartade fast den senare täcker ytterligare ämnen som gasfarligt område, lyftin-
rättningar och helikopterdäck. MODU Code hänvisar ofta till speciella krav i SOLAS samt 
LSA och FSS codes (livräddningsredskap och brandsäkerhet).

Det går inte att konstruera ett system eller en komponent efter MODU Code eller SOLAS; 
nivån är något högre. Däremot kan man utläsa generella krav och bestämma vad som är 
med i reglerna eller inte.

5.2 Klassificering
Tanken på en oberoende, kompetent organisation som bedömer teknisk standard och 
underhållsgrad på fartyg föddes ur försäkringsgivarnas behov, och i frånvaro av någon 
omfattande och relevant lagstiftning, på 1700-talet. Klassificering som gemensamt 
sjösäkerhetsinstrument och som den ser ut idag, utvecklades mellan 1820 och 1870 för 
att möjliggöra – 

• Kompetent formulering av teknisk standard (’klassregler’) för säkerhet till sjöss
•  Oberoende intygande av efterlevnad av reglerna

Klassificering utgör nu ett omfattande, vältrimmat system för att kontrollera och intyga 
att fartyg och mobila enheter uppfyller en allmänt accepterad teknisk säkerhetsnivå 
som även uppfyller assuransens (sjöförsäkringens) behov av oberoende och kompetent 
bedömning. Klassificeringssällskapen har stor teknisk bredd och djup, och driver i mån-
ga avseenden utvecklingen inte bara inom säkerhet men också på miljöområdet, där 
hanteringen av alternativa bränslen är ett exempel.

Klassificering är ’frivilligt’ men eftersom det fortfarande är fundamentalt för försäkringar, 
är fartyg och mobila enheter merendels klassade.

Delegerad 
myndighetsutövning

Referens för vissa  
tekniska krav

Verifierar valda tekniska  
krav, del av  

dokumentationsprocess

FLAGGSTAT KUSTSTAT

KLASS / RO KLASS / RO

Klassifikation
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6. Nationella Regelverk
6.1 Allmänt
Allmän maritim lagstiftning benämns ofta på engelska ’Admiralty Law’ och reglerar t.ex. 
förhållanden mellan lastägare och rederi, bärgning, villkor för sjöfarande och hamnar-
betare med mera. Ett fartygs eller mobil enhets flagga avgör vilken jurisdiktion som 
tillämpas.

Nationella maritima tekniska regelverk existerar dels av hävd, och dels för att man måste 
göra nationell lag av IMO-konventionerna. De tillgodoser även den egna myndighetens  
uppfattning om tillägg som behövs jämfört med de internationella regelverken för fly-
tande installationer. Det förekommer egna tolkningar av konventionerna så man bör 
känna till flaggstatens egenheter inom de regelavsnitt man berörs av. Traditionella sjö-
fararnationer är särskilt duktiga på särkrav.

Det är emellertid inte ovanligt att det inte finns några särkrav och i så fall gäller de inter-
nationella reglerna oinskränkt.

Nationella regelverk för fasta installationer skiljer sig från de maritima. De hanteras också 
av andra myndigheter och det är mera sällan som delegering sker på samma sätt som med 
flaggstatsmyndigheterna.

6.2 Recognised Organisations (RO)
En eller flera RO utses och auktoriseras av en flaggstatsmyndighet att kontrollera efter-
levnad av dess eget regelverk och det eller de internationella regelverk som myndigheten 
anammat. Det är praktiken så att klassificeringssällskap normalt utgör RO för ett flertal 
flaggstater. Flaggstatsmyndigheten är skyldig att utöva tillsyn på sina RO och kan dra till-
baka sin auktorisering.

Det är inte självklart att det måste finnas RO; förutsatt att resurs och kompetens finns, kan 
flaggstatsmyndigheten själv utföra arbetet. Så var fallet t.ex. i Sverige, då Sjöfartsinspek- 
tionen var Sjöfartsverkets (nu ersatt av Transportstyrelsen) förlängda arm. Idag har RO 
långtgående auktorisering även här.

En RO kan i princip inte tolka eller medge avvikelse från myndighetskrav utan att ge 
flaggstatsmyndigheten sista ordet. Det gäller även där det finns klassregler för det givna 
fallet.

6.3 Specialfall: UK

6.3.1 Lagstiftning
Sedan Piper Alpha-katastrofen 1988 har Brittisk lagstiftning varit målorienterad med ett 
s.k. Safety Case som fundamentalt begrepp. En Operatör har att förhålla sig till Health and 
Safety Executive (HSE) som är tillsynsmyndighet. Den överordnade lagen är

Health and Safety at Work etc. Act (1974)

Operatören demonstrerar att målen i lagen är uppfyllda genom att upprätta ett Safety 
Case, som innehåller en beskrivning av större risker och vad man tänkt göra för att kon-
trollera dem. Valet av strategier, metoder, standarder och faciliteter är inte detaljstyrt. 
Som stöd utger HSE vägledningar och ACOP, Approved Codes of Practice. Dessa anses ut-
göra ett slags officiellt rekommenderad basstandard.

6.3.2 Metodik
I ett Safety Case skall alltså definieras större risker och man utvecklar scenarier för vad 
som kan gå fel. I nästa steg analyserar man följdverkan uttryckt i ett antal typiska 

Det är svårt att mäta och avgöra ’marknadsledande’, eftersom olika sällskap har sina res-
pektive starkare segment och starkare geografiska marknader, vilket till dels kommer av 
tradition och hemmamarknadens fokus. En viss grad av protektionism har förekommit på 
så sätt att några sällskap har haft sina ’hemma-myndigheters’ preferens. Vissa regimers 
regelverk är också så pass komplexa att hantera att det lokalt förankrade sällskapet har 
ett försprång. Det vore emellertid fel att dra slutsatsen att vissa marknader eller vissa seg-
ment kräver vissa klassificeringssällskap/Tredje Parter.
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6.4.3 Mobila installationer, stationära under längre tid
För mobila installationer som skall vara i drift en längre tid på samma plats, dvs. i första 
hand produktionsfartyg, kan ägaren/operatören välja mellan två sätt att uppfylla norska 
krav:

Betraktas som fast installation:

•  Se beskrivning ovan under 6.4.2

Betraktas som ’maritim enhet’:

• Följa NMA regler utom för vissa undantagna områden

• För de undantagna områdena, följa PSA Innretningsforskrift och de industri- 
standarder som denna hänvisar till (NORSOK)

• Följa relevanta klassregler som skall vara DNVGL eller ekvivalenta

• Drivas enligt alla förutsättningar som ett fartyg

• Detta innebär i princip att tekniska detaljkrav är enligt DNVGL och flaggstatsregler 
dvs. MODU Code/SOLAS inklusive tillknutna regler plus norska NMA särkrav.

Det senare sättet brukar kallas det maritima vägvalet och bygger på en öppning i Petro-
leumslagen/ Rammeforskriften §3, som säger att maritima tekniska regler kan användas 
för ’maritima aspekter’. Av olika anledningar undantas särskilt:

• Industriella system för borrning och oljeproduktion

• Alarmsignaler

• Persontransportsystem

• Evakueringssystem

• Arbetsmiljö

Detta innebär att det här finns speciella krav på komponentnivå som inte är välkända utan-
för industrin. I arbetsmiljön ingår många ergonomiska krav; bl.a. åtkomst för manövrering 
och underhåll, undvikande av tunga lyft, läsbarhet, märkning och anslag på korrekt norska 
m.m. Alla systempaket skall märkas med Tag No:s och instruktioner för handhavande.

Det bör klarläggas vem som ansvarar för att specifikationen blir korrekt och vem som 
ansvarar för komponentcertifiering.

6.4.4 Mobila enheter
Mobila enheter, primärt sådana som utför borrning för att hitta fyndigheter, måste vara 
registrerade och föra ett lands flagg, likvärdigt med ett fartyg. De måste också ha giltigt 
klasscertifikat och vara kvalificerade genom ett AOC, Acknowledgement of Compliance, 
utfärdat av PSA. AOC-processen finns väl beskriven i en handbok utgiven av Oljeindu-
striens Landsforening och Norges Rederiforbund. 

Alla krav på komponent- och systemnivå finns dock i klass- och flaggstatsregler inklusive 
IMO konventioner för mobila enheter. Man bör observera att klassreglerna vanligtvis har 
flera frivilliga tillägg som ger upphov till detaljkrav (särskilt borrutrustning och process-
anläggning).

Delar av dricksvattensystem kommer under särkrav, bl.a. vad gäller norskt typgod- 
kännande, som formuleras av Nasjonalt Folkehelseinstitutt (NIPH).

händelser som brand, explosion, helikopterolycka etc. Utifrån detta definieras vad som 
är absolut nödvändigt för att undvika eller reducera effekten av olyckorna uttryckt som 
SCE, Safety Critical Elements samt för dessa fastställs även PS, Performance Standards. 
D.v.s. man ska veta vad ett brandsystem eller något annat som är viktigt för överlevnad 
ombord skall prestera och kunna mäta eller bedöma hur väl systemet uppfyller detta. En 
oberoende organisation IVB (Independent Verification Body) skall intyga att SCE har valts 
rätt, att PS är relevanta och att det hela blir bra på slutet.

Det är följaktligen operatören i samarbete med sin IVB som ställer funktions- och certifier-
ings/verifieringskrav på system- och komponentnivå.

Det förekommer att klassregler eller MODU Code kan användas som substitut för ’nya’ 
SCE och PS för marina aspekter (mobila enheter inklusive FPSO) och det förbättrar 
förutsägbarhet, förenklar och säkerställer att man följer den tekniska utvecklingen 
inom området. Det finns uppenbara paralleller eftersom man kan säga att klassreglerna 
presenterar förutbestämda och konstanta SCE och PS för de delar av en installation som 
omfattas av reglerna. På skruv, mutter- och svetsnivå är det i grund och botten samma 
saker man intresserar sig för men vägen dit skiljer sig.

Stor vikt läggs vid riskanalys som metodik, vilket ger flexibilitet men är i sig behäftat med 
svårigheter och fallgropar, t.ex. olika resultat vid olika tillfällen som för till osäkerhet hos 
en leverantör. Riskanalyser skall dessutom uppdateras under ett projekts gång och detta 
kan ge upphov till små eller stora konstruktionsändringar.

Vid hanteringen av risker används begreppet ALARP (As Low As Reasonably Practicable) 
vilket betyder att risk skall reduceras till den grad att det blir grovt oproportionerligt dyrt 
att reducera den ytterligare.

6.4 Specialfall: Norge
6.4.1 Lagstiftning
Fyra slags regelverk tillämpas på offshore-aktivitet på norsk sockel eller i norska farvatten:

Lagstiftning för kontinentalsockeln (Petroleum Safety Agency, PSA) 
– Fasta installationer

Flaggstatsregler (Norwegian Maritime Authority, NMA) 
– Mobila installationer, ’Röda Boken’

Regional lagstiftning (EU-direktiv)  – Fasta installationer

Klassregler (av NMA erkända klassificeringssällskap) – Mobila installationer

6.4.2 Fasta installationer
Fasta installationer bedöms enligt PSA Rammeforskriften (Framework regulation) med de 
underliggande reglerna. I det här sammanhanget är det främst Forskrift om utforming og 
utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften 
eller facility regulations).

En fast installation skall:
• Följa PSA Innretningsforskrift och alla industristandarder som denna hänvisar till i 

vägledningarna till föreskriftens paragrafer (bl.a. NORSOK)

• Följa tillämpliga EU-direktiv (Lågspänning, EMC, ATEX, hissar, PED, maskindirektivet) 
som hänvisas till i Innretningsforskriften

• Registreras som en petroleumsinstallation

• Drivas enligt alla förutsättningar som en fast plattform

• Detta innebär i princip att tekniska detaljkrav är enligt NORSOK eller andra globala 
standarder som används inom oljeindustrin
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6.5.3 Mobila enheter
Här refereras till Bekendtgørelse om Mobile Offshoreanlæg m.v. (Executive Order 830 
pursuant to the Offshore Safety Act No.1424). 

Angående bruk av standarder säger den i princip att MODU Code plus nationella särkrav 
appliceras:

Igen skall man uppfatta att det fortfarande är ALARP (rimeligt praktiskt muligt) som gäller. 
Ansvaret för att detta uppfylls ligger på operatören, dvs. beställaren av system eller kom-
ponenter.

Föreskrifterna är i huvudsak de samma som för fasta installationer, förutom att det kan 
förutsättas att MODU Code räcker ganska långt för att uppfylla ALARP.

6.6 Specialfall: Europeiska Unionen

6.6.1 Nytt Direktiv
Under 2013 presenterades EU-direktivet EU/030/2013 som skulle utgöra ett nytt centralt 
grepp på säkerhet inom offshore-industrin eftersom existerande EU-föreskrifter är gamla 
och till dels irrelevanta. Det mottogs trots det med blandade känslor av de länder som 
redan har etablerade regelverk, som tillämpas lokalt och som de har investerat mycket i. 
Syftet med det nya direktivet är delvis att se till att en ’Macondo’-liknande katastrof, skulle 
den inträffa, inte får samma oerhörda effekter.

6.5 Specialfall: Danmark

6.5.1 Lagstiftning
Det danska Klima-, Energi- og Bygningsministeriet är ansvarigt för att reglera offshore-
aktiviteter och agerar genom sitt organ Energistyrelsen. Det finns flera lagar och förord- 
ningar som kan nås via Energistyrelsens hemsida http://www.ens.dk/en/info/laws- 
executive-orders.

Energistyrelsen beskriver att man godkänner en fast installation eller en mobil enhet på 
basis av en Safety- and Health Report (SHR), i vilken man gjort en riskbedömning och 
möjlig riskreducering enligt ALARP-principen. Detta är på en ganska hög nivå och har lite 
att göra med specifika tekniska egenskaper hos system eller komponenter, även om funk-
tionskrav finns.

6.5.2 Fasta Installationer
Här refereras till Bekendtgørelse om Faste Offshoreanlægs og Rørledningers Konstruk-
tion, Indretning og Udstyr (Executive Order 831 pursuant to the Offshore Safety Act 
No.1424).

Kungörelsen hänvisar till relevanta erkända standarder samt ALARP-principen:

Vidare läggs vikt vid att installationen projekteras och konstrueras på ett sätt som mot-
svarar nivån på teknisk utveckling i samhället i stort. Det är lite vagt men avsikten är att 
ha kunna insistera på att ’state of the art’ teknik används. Det är operatörens ansvar att så 
sker och i princip skall det slå igenom på alla leveranser till ett projekt.

Föreskrifterna är till stor del målorienterade men refererar till erkända standarder och 
handlar för övrigt mycket om arbetsmiljö. En del särkrav handlar om styrsystem, nöd-
stoppsfunktion, belysning, övervakning och även formgivning som underlättar säkerhet, 
underhåll, rengöring och transport.

Det kan verka kuriöst men förskrifterna nämner också särskilt att arbetsmiljön skall om 
möjligt och nödvändigt anpassas för gravida, ammande och handikappade anställda.

 

Normer og standarder
§ 5. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig 
betydning for offshoreanlæggets konstruktion, indretning og udstyr, skal følges, 
jf. § 42, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven.

Stk. 2. Normer og standarder efter stk. 1 kan dog fraviges i tillfælde, hvor det 
er hensigtsmæssigt for at opnå et højere sikkerheds- og sundhedsniveau, eller 
som følge af den tekniske udvikling. Det forudsæattes ved fravigelsen, at de sik-
kerheds- og sundhedsmæssige risici nedbringes så meget, som det er rimeligt 
praktisk muligt, jf. § 42, stk. 2 i offshoresikkerhedsloven.

Stk. 3. Såfremt der ikke findes anerkendte normer og standarder som nævnt i stk. 
1, skal de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med offshore-
anlæggets konstruktion identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det 
er rimeligt praktisk mulligt, jf. offshoresikkerhedslovens § 33.

Normer og standarder
§ 5. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig 
betydning for offshoreanlæggets konstruktion, indretning og udstyr, skal følges, 
jf. § 42, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven.

Stk. 2. Mobile offshoreanlæg, der anvendes som flytbare boreenheder (Mobile Off-
shore Drilling Units), skal som minimum opfylde bestemmelserne i MODU-koden, 
konsolideret udgave 2001, jf. dog §117.

Stk. 3. Flytbare boreenheder, som er bygget efter den 1. januar 2001, skal, udover 
kravene i stk. 2, som minimum opfylde de supplerende krav, der er fastsat i bilaget 
til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse som teknisk forskrift om flytbare boreenheders 
bygning og udstyr m.v.

Stk. 4. Normer og standarder efter stk. 1 kan dog fraviges i tilfælde, hvor det er hen-
sigtmæssigt for at opnå et højere sikkerheds- og sundhedsniveau, eller som følge af 
den tekniske udvikling. Det forudsættes ved fravigelsen, at de sikkerheds- og sund-
hedsmæssige risici nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt jf. § 42, 
stk. 2 i offshoresikkerhedsloven.

Stk. 5. Såfremt der ikke findes anerkendte normer og standarder som nævnt i  
stk. 1, skal de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med off-
shoreanlæggets konstruktion identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som 
det er rimeligt praktisk muligt, jf. offshoresikkerhedslovens §33.
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7. Problematik Runt Regelhänvisningar
7.1 Nål- och Höstackssituationer
Veterligen förekommer det sällan att en anbudsförfrågan innehåller för få standardhän-
visningar. Vi talar däremot ofta om att hitta det som faktiskt är relevant och fortfarande 
giltigt bland en stor mängd klipp-och-klistrade titlar som ackumulerats i något word- 
dokument. Ofta skjuts problemet över på leverantören med en referens till att ’alla  
tillämpbara regler skall uppfyllas’. Man anar en överarbetad inköpare:

Det är alltid värt att lusläsa underlaget eftersom viktiga ledtrådar kan gömma sig i texten, 
t.ex. beträffande i vilken typ av offshore-installation (och helst vilket projekt det gäller) 
och i vilket system produkten skall ingå. Det är information som en Tredje Part frågar efter 
för att kunna ge råd.

Naturligtvis är det beställaren som har det slutliga ansvaret för att det blir rätt, men man 
skall vara uppmärksam och inte gå med på vad som helst. Det är också en kostnadsfråga, 
och ofta prissätter leverantörer efter graden av osäkerhet de känner. Kunskap blir i så fall 
en konkurrensfördel.

7.2 Olika Regimer, Olika Förutsägbarhet
När man skall leverera produkter till olje- och gas industrin och (självfallet) tänker på 
dokumentation är rimligen det första man bör fråga sig:

Skall min produkt ha ett certifikat och i så fall vilken typ? Vilken Tredje Part skall 
blandas in?

Och strax efter:
Ställs det några generella eller projekt-specifika regelkrav eller finns det allmänt 
erkända standarder som skall uppfyllas?

Om man levererar typiska ’marina’ komponenter till en mobil enhet som skall ha flagga 
och klass, är saken enkel: bara man vet vilken klass enheten har och hur klassen beskrivs 
(’klassnotationer’), så kan man läsa innantill i reglerna (som man laddar ned från internet), 
alternativt kan man fråga om råd.

Om man levererar komponenter till en fast installation, eller där ett Safety Case styr, 
måste man kräva en bra specifikation från sin kund, d.v.s. en där de och endast de regler 
och standarder som är giltiga för leveransen nämns. I annat fall tillverkar man i blindo, 
alternativt måste man frånsäga sig ansvar för slutlig ’compliance’.

Om tredjepartscertifiering är föreskriven kan man med gott samvete överlämna prob-
lematiken till tredjeparten. I samarbete med denna skall en dokumentations- och inspek-
tionsplan utarbetas, som täcker in alla giltiga krav. I en anbudsfas kan man få någorlunda 
fokuserade allmänna råd från tredjeparten om denna är namngiven i anbudsunderlaget.

6.6.2 Lagstiftning
EU-direktivet skall göras till nationella lagar i medlemsländerna senast 2015 och dessa 
skall implementeras något år senare. EU menar at EEA inkluderas – i så fall även Norge.

I princip får de nya lagarna ett Safety Case-format som i enskilda detaljer kan skilja sig 
från vad man redan har på plats. Inom EU menar man sig ha täppt till viktiga luckor i de 
existerande regelverken. Det är klart att krav på system- och komponentnivå inte kommer 
att rymmas i lagarna, utan tillverkare är hänvisade till erkända standarder som används 
i oljeindustrin samt prestanda som kan bestämmas av den tilltänkta funktionen med 
hänsyn till säkerhet eller miljö. Man ser för sig att oberoende verifikation kommer att 
behövas, men är inte beredd att göra en lista över erkända organisationer.

En installation bedöms enligt en Report of Major Hazards (RoMH) som operatören under-
ställer den nationella kompetenta myndigheten. Det läggs stor tonvikt vid innehållet när 
det gäller ansvar och beredskap för en säkerhets- eller miljökatastrof. Operatören skall 
också beskriva hur oberoende verifikation utförs och hur man underhåller sin RoMH över 
tid.

Det är rimligt att anta att det fungerar som i UK, d.v.s. operatören i samarbete med sin IVB 
ställer funktions- och certifierings/verifieringskrav på system- och komponentnivå.

The whole arrangement of the unit will take into account  
all applicable laws and regulations as well as the Classification Society.

The Helideck will be designed for Eurocopter EH101 and Sikorsky S-92 and 
will be located aft of the accommodation: The Helideck will meet the CASA 
CAAP 92 2 and the Civil Aviation Regulations 1988 - Reg 92. In addition,  
all applicable Australian rules and regulations will be followed in the design 
and operation of the helideck.
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8. Problematik Runt Tredjepartscertifiering
8.1 Vad är tredjepartstjänster?
Som beskrivits ovan syftas på inspektion, revision, provning som kan intyga den sålda 
tjänstens eller produktens beskaffenhet. Oftast med hänvisning till en erkänd standard 
eller regel. En sådan tjänst benämns i allmänhet certifiering. En Tredje Part skall vara 
oberoende och kompetent, och i förekommande fall även erkänd eller auktoriserad av 
ansvarig nationell myndighet.

Arbetet består oftast av fyra delar;

Kontroll av konstruktionsunderlag – överensstämmelse med regelverk

Kontroll av utförande (inspektion och provning) – överensstämmelse med 
godkänd ritning och objektiva krav på arbetsutförande

Kontroll av kvalifikationer– där krav ställs på kompetens, t.ex. svetsare, 
ultraljudsoperatör

Kontroll av dokumentation – t.ex. ingående material, provningsresultat

8.2 Vem beställer tredjepartstjänster?
 För ett ’projekt’ d.v.s. en installation eller mobil enhet: Ägaren/Operatören eller  
 möjligen en EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) 
 entreprenör.

 För ett delsystem till detsamma: Oftast Leverantören, men Ägaren/Operatören   
 har bestämt vilken Tredje Part som ska anlitas för att skapa enhetlighet och att säker- 
 ställa att alla relevanta krav beaktas och bedöms lika.

 För komponenter: Nästan alltid som ovan, men ibland kan viss valfrihet råda  
 (man kan välja från en lista).

Valet av Tredje Part är inte alltid helt transparent och olika aktörer i ett projekt kan ha 
olika preferenser. Ofta har de som är ansvariga för konstruktion andra åsikter än de som 
ansvarar för bygget eller driften. Man kan alltid diskutera ’varumärke’, men i slutänden 
är det nog så att det är viktigast att projektet löper så smärtfritt som möjligt och att olja 
produceras den dag det är planlagt. 

Därför lägger man vikt vid att Tredje Parten har kompetenta resurser som är tillgängliga 
särskilt där olika större projektaktiviteter utförs, och vid den erfarenhet man har av att 
samarbeta med Tredje Parten. Det är inte heller fel om förhållandet till den berörda till-
synsmyndigheten är väl inarbetat.

Men trots allt spelar ibland nationaliteten roll – franska, brittiska, amerikanska, norska 
företag har ju sina förutfattade meningar…

En leverantör som till äventyrs kan välja borde fundera på vilken Tredje Part som har bäst 
lokal kompetens och bäst lokal service, i tillägg också varumärkets värde för kundens 
acceptans.

8.3 Typiska krav på produktnivå
Det följande är exempel på vanliga krav som ställs på dokumentation oavsett ’regim’:

• Godkänd verkstad och/eller process (gäller metalliska material, tryckkärl, gjutgods)

• Godkänd kompetens (gäller ’särskilda processer’ som svetsning, oförstörande 
provning)

• Materialcertifiering, från leverantörscertifikat till tredjepart, och spårbarhet från 
källa till slutprodukt

Med bara lite hårddragning kan man sammanställa de olika ’regimerna’ som följer, där 
den organisation som oftast har full koll är Klassen/IVB:

För en leverantör kan det vara en god idé att i förväg läsa på om API, ASTM, ASME, IEC och 
andra vanligare standarder, så att man är bekant med de som känns tillämpbara för ens 
egen produktportfölj, om man inte redan använder dem.

7.3 Målrelaterade Krav
Målrelaterade krav skiljer sig från föreskrivande (preskriptiva) regler på så sätt att man kan 
formulera olika nödvändiga prestanda för olika situationer (projekt). De målrelaterade 
kraven utgår just från en övergripande målsättning som syftar till att uppnå tillfredsstäl-
lande säkerhet och hälsa och acceptabel miljöpåverkan. Det finns flera sätt att komma 
från idé till mätbara och verifierbara prestanda, och häri ligger själva kruxet med målrelat-
erade krav. På något sätt måste man bestämma sig för vilka komponenter och system som 
är kritiska, och sedan vad var enskild komponent skall göra och utifrån det konstruera den 
på ett försvarligt sätt. Prestanda kan likna de som man finner i preskriptiva regler, såsom

• Funktion

• Kapacitet (styrka, mängd, tryck, spänning osv)

• Kapacitet per tid

• Uthållighet

Det är alltid den som är ansvarig för driften av en installation (’operatören’) som översätter 
de målrelaterade kraven till prestanda, ibland tillsammans med en tredje part. Ett beprö-
vat system är Safety Case regimen som beskrivits ovan. En nackdel för den som befinner 
sig längre ned i leverantörskedjan är just flexibiliteten; man kan inte ’lära sig’ vilka krav 
som ställs en gång för alla; och de kan dessutom skärpas under ett projekts gång eftersom 
uppdragsgivaren får nya insikter och uppdaterar t.ex. sina riskanalyser. Det gäller alltså att 
förbereda sig på att parera ändringar; både i produktionen och i kontraktet.

Flagg Flagg

Kuststat Kuststat Kuststat

Oljebolag Oljebolag Oljebolag

Klass

Rakt på sak

Traditionellt  
maritimt men 
andra regler Maritimt ++ Safety Case Samvarsuttalelse

Kan vara svårt,
men vanligen inte

Ofta väl beskrivet Kan vara svårt,  
målstyrt, riskstyrt, 

fragmenterat

Klass IVB
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9. Andrapartsrollen
9.1 Köparens Representant
En köpare kallas Andra Part. Inom offshoreindustrin är det vanligt att köparen aktivt över-
vakar konstruktion och tillverkning av viktigare komponenter. När köparen inte har egen 
resurs på plats eller ledig, anlitar man en organisation eller betrodd individ som repre-
sentant.

Ibland kan man se personal från typiska tredjepartsorganisationer som klassificeringssäll-
skap eller andra inspektionsföretag agera Andra Part. Det är viktigt att alla inblandade är 
på det klara vem som agerar i vilken roll och med vilka mål så att inte myndighet förväxlas 
med önskemål. Andra Parten är vanligen intresserad av många aspekter som går utanför 
en Tredje Parts uppgifter och inflytandet baseras helt på kontraktet. En Andra Part står 
ofta inte över att försöka använda Tredje Parten som slagträ i konflikter.

Man ser typiska inspektionsföretag som t.ex. Inspecta, Intertek, ÅF i andrapartsrollen  
eftersom arbetsmetodik och fokus inte stämmer med den som tredjeparter är vana vid.

9.2 Verifiering
Verifiering har inget med myndighetsutövning att göra utan grundar sig på beställarens 
önskemål. Det kan i så fall snarast definieras som andrapartstjänst. Däremot kan verifi-
eringen göras som ett led i en Operatörs redovisning gentemot ansvarig myndighet, och 
då närmar det sig tredjepart. Ibland kan en verifieringsroll inrymma en kontroll av om-
fång, metod och referenser (se IVB ovan under 6.3), men inte alltid. Man kan säga att ju 
större Operatör, desto fler egna etablerade bolagsstandarder har man och desto mindre 
input från en IVB vill man ha. Detta är oftast fallet när kuststaten har mindre utvecklade  
regelverk för fasta eller mobila installationer som är stationära under längre tid. Oljebo-
laget styr, alltså.

• Typgodkända produkter (vanligen produkter som tillverkas i större serier och faller 
under vissa kategorier, enklare och billigare än produktcertifikat)

• Produktcertifikat på olika nivåer; från leverantörscertifikat till tredjepart

• Mekaniska eller elektriska komponenter (även ATEX)

• Elektrisk kabel

• Rör (speciellt för brännbara vätskor eller under högt tryck) med armatur

• Brandklassat material (isolering, dörrar, paneler och ytbeläggning, kabel-, rör- 
och kanalgenomgångar, brandspjäll)

• Godkänd oförstörande/förstörande provning

• Godkänd montering (mechanical completion)

• Godkända integritets- och funktionstest före och ev. efter leverans ombord

Observera att typgodkännanden, produktcertifikat m.m. måste vara baserade på i sam-
manhanget relevanta (d.v.s. offshore/marina) regelverk. Marina krav på tålighet avseende 
fukt, temperatur, vibrationer o.s.v. i miljön ska beaktas.

8.4 De vanligaste fallgroparna
Det finns många lärorika exempel på sätt att bedra sig själv när det gäller certifiering, vare 
sig mot bättre vetande eller oavsiktligt. Man kan t.ex. prova att:

• Undvika tredjeparten så länge som möjligt tills det är för sent att göra ett menings-
fullt jobb

• Undvika att ge tydlig och uttömmande information till tredjeparten. Då kan man få’ 
det gamla vanliga certifikatet’ men dessvärre inte det man skulle haft för det här 
projektet

• Ta en annan tredjepart som är billigare, vars felaktiga certifikat refuseras tolv  
månader senare av den tredjepart man skulle valt

• Betrakta tredjeparten som en farlig motståndare, alternativt onödig kostnad

• Underlåta att göra en bra inspektionsplan eftersom det är jobbigt att följa upp

• Göra det hela baklänges, t.ex. presentera svetsarcertifikat sist så att det blir för svårt 
att göra något om de underkänns; eller bygga först och konstruera retrospektivt

• Undvika gemensamma möten och kopiering av korrespondens eller avvikelserap-
porter eftersom man är misstänksam mot varje kontakt mellan köpare och tredjepart

• Mörka om det går fel någonstans i processen tills det är för sent att göra något

• Spara pengar genom att inte köpa ingående material och komponenter med rätt  
certifikat

• Glömma att kalla tredjeparten till de överenskomna inspektionerna 

• Lägga avvikelser åt sidan eftersom de kanske glöms bort då

• Spara tid genom att skeppa iväg produkten innan slutinspektion

• Ta god tid på sig med slutlig dokumentation och framför allt inte kolla vad som  
behöver vara med i pärmen



Vägledning till Regelverken Offshore Olja & Gas | OffshoreVäst Vägledning till Regelverken Offshore Olja & Gas | OffshoreVäst

26 27

nMa Norwegian Maritime Agency  
 – Norsk Flaggstatsmyndighet, motsvarar ungefär Transportstyrelsen

nOC National Oil Company

nORsOk NORsk SOKkel – Norska oljeindustrins gemensamma standarder

O&M Operation & Maintenance – “drift & underhåll”

Ped Pressure Equipment, EU Directive 97/23/EC 
  – Föreskrift för trycksatta komponenter och system

Ps Performance Standard – mått på prestanda för ett SCE  
 (Safety Critical Element)

Psa Petroleum Safety Agency (Norge)

RO Recognised Organisation – representant för flaggstatsmyndighet

RoMH Report of Major Hazards  
 – motsvarar ungefär ‘Safety Case’ rapport enligt det nya EU-direktivet

Safety  Ett omfattande analys som beskriver signifikanta faromoment och risker 
Case för en specifik offshore-installation samt en plan för hur dessa ska hanteras

enligt vissa principer, inklusive Safety Critical Elements och hur dessa åter-
finns i konstruktionen. Denna analys och plan sammanfattas i ett dokument 
som presenteras av operatören för tillsynsmyndigheten och utgör basen för 
godkännande. Safety Case som begrepp användes först i UK men principen 
är central för alla regimer som är målorienterade

sCe Safety Critical Elements 
 – beteckning på de arrangemang eller system som är absolut nödvändiga  
 för en installations överlevnad

shR Safety and Health Report – motsvarar ’Safety Case’ rapport i Danmark

sOlas Safety Of Life At Sea 
 – IMO grundläggande tekniskt regelverk för fartygs säkerhet

Subsea Installationer på havsbotten; från brunnhuvud till separationsanläggningar  
 med rörsystem

UnClOs UN Convention on the Law of the Sea – FN Havsrättskonvention

Uk United Kingdom - Storbritannien

10. Förkortningar

aCOP (UK HSE) Approved Code of Practice 
 – rekommenderade lösningar i arbetsmiljöarbetet

alaRP As Low As Reasonably Practicable 
– ”Så låg som rimligtvis är möjligt” – begrepp för riskreduktion till den grad 
där den beräknade nyttan av ytterligare reduktion inte motsvarar marginal-
kostnaden

aOC Acknowledgement of Compliance 
– intyg om uppfyllande av lagar och förordningar för mobila installationer i 
norskt vatten, bygger på en omfattande rapport som presenteras av ägaren

ateX Equipment and Protective systems intended for use in Potentially Explosive
Atmospheres (ATEX), EU Directive 94/9/EC – Föreskrift för elektriska kom-
ponenter och system i explosionsfarliga omgivningar

eea European Economic Area – EU plus Island, Lichtenstein och Norge

eeZ Exklusiv Ekonomisk Zon – begrepp inom havsrätten

eMC Elektro Magnetic Compatibility, EU Directive 2004/108/EC 
– Föreskrift för elektromagnetisk interferens mellan elektriska system. I 
Sverige stadfäst i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512)

ePCC Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
– ”konstruktion, upphandling, tillverkning och utprovning/driftsättning”  
– vanlig entreprenadform i större offshoreprojekt

eU Europeiska unionen

fPsO Floating Production, Storage & Offloading 
– flytande installation för att ta upp processa kolväten direkt från brunn, 
lagra och exportera dem via rörledning eller skytteltanker

fss Fire Safety Systems  
 – IMO tekniska krav på brandsäkerhetsutrustning ombord

GBS Gravity Based Structure – fast plattforms betongfundament

hse (UK)  Health and Safety Executive – motsvarar ungefär Arbetsmiljöverket

iMO International Maritime Organization  
 – FN-organ för maritim säkerhet och miljö

iOC International Oil Company

IVB Independent Verification Body – av kuststat erkänd tredjepart

IVB Independent Validation Body – av kuststat erkänd tredjepart (Australien)

lsa Life Saving Arrangements  
 – IMO tekniska krav på livräddningsutrustning ombord

MaRPOl MARitime POLlution prevention  
 – IMO grundläggande tekniskt regelverk för fartygs utsläpp

MOdU Mobile Offshore Drilling Unit – mobil borrplattform

ngO Non – Governmental Organisation
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