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Sammanfattning
Denna rapport utgör resultatet av en studie, FLOT, ” Förprojekt Lättviktskonstruktioner
Offshore Topside”, som utförts vid SP. Syftet med studien har varit att undersöka
möjligheterna till att införa lättviktskonstruktioner, bl.a. genom användande av
kompositmaterial, i topside-strukturen på offshoreplattformar avsedda för utvinning av
olja &gas.
Användande av kompositmaterial är en möjlig lösning för att reducera konstruktionsvikt.
De används i dagsläget i flera applikationer såsom räckverk och plattformar, rörsystem,
explosionsskyddande inkapslingar och tryckkärl. Hittills har kompositmaterial inte
använts som strukturella material i någon större omfattning även om det gjorts flera
studier som visat på stor potential inom området.
Kunskap om regelverken är en avgörande faktor för möjligheten av att kunna använda
kompositmaterial vid offshorekonstruktioner. Efter inledande studier föll det sig naturligt
att göra en fördjupning mot regelverket för norsk sockel då dessa betraktas som ledande
ur ett HSEQ-perspektiv 1 inom den globala offshorenäringen. De norska regelverken är
tämligen komplexa och medför en balansgång mellan maritima regelverk och
petroleumregelverk med emellanåt vag gränsdragning. Att bygga upp en kunskap,
teoretiskt såväl som praktiskt tillämpbar, är därför en framgångsfaktor för att agera inom
offshoremarknaden.
Regelverket för norsk sockel öppnar upp möjligheter att använda kompositmaterial som
strukturella material i applikationer såsom bostadsmoduler och helikopterplattor genom
att tillämpa en funktionsbaserad design: Denna designmetod påminner i mycket om
användandet av IMO:s regelverk SOLAS regel 17 för fartyg.
Inom ramen för studien ingick även att kartlägga svensk kompositindustri och dess
potential att leverera produkter till offshoreindustrin. Det kan konstateras att det finns en
stor potential för dessa företag, dock krävs det en hel del insatser inte minst i form av
omstrukturering, då kompositindustrin är en inhomogen bransch som befinner sig på
väldigt skilda utvecklingsnivåer. Några nödvändiga åtgärdspunkter är:
•
•
•
•
•
•

ISO-certifiering,
Kvalificering mot leverantörsnätverket Achilles,
industrialisering av kompositproduktion,
utveckling av infrastruktur för storskalig och skrymmande kompositproduktion
framtagning av enhetliga konstruktionsstandarder och arbetssätt
utbildning av konstruktörer

Avslutningsvis så har i det rapporterade projektet arbetats fram sex förslag på fortsatta
tekniska utvecklingsprojekt. Projektförslagen är baserade på de problemställningar som
industrin ser som utmaningar i dagsläget. Vi vill även tacka vår medfinansiär Västra
Götalandsregionen för att ha gjort detta projekt möjligt.

1

Health ,Safety, Environment and Quality
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1

Projektdefinition

Bakgrund
Offshoreindustrin står inför stora utmaningar då äldre oljeplattformar skall byggas om
med samtidiga krav på minimal viktökning. Exempelvis medför nya regler för
boendekomfort på plattformar i Nordsjön större konstruktioner men samtidigt finns behov
av att få mer aktiva komponenter på plattformen varför vikten blir kritisk. Även nya
plattformar har krav på låga konstruktionsvikter. Genom att reducera materialvikten kan
ny design utvecklas med effektivare materialutnyttjande som följd vilket har betydelse för
såväl energieffektivitet som möjlighet att reducera den totala miljöbelasningen.
Fiberarmerade plastkompositer är ett intressant lättviktsmaterial för offshore såväl vid
tillbyggnationer ovan vatten som för undervattenskonstruktioner. Emellertid möter bägge
typer av konstruktioner hinder i form av regelkrav som baserats på obrännbara material.
Detta gäller såväl för myndighetsregler som konstruktionsregler från
klassningssällskapen. Konceptuellt är detta exakt samma problematik som fartygssidan
stött på men också börjat bemästra. Då offshore- och fartygsregelverk har mycket
gemensamt finns också goda möjligheter att samutnyttja resultat.
Projektmål
Huvudmål för projektet varatt ta fram underlag till ett större projekt vars resultat kommer
attvara direkt applicerbara för att bygga kompositbaserade konstruktioner inom offshore.
En viktig del av FLOT var även att göra en analys av marknadspotential för kompositer
inom offshore.
Konsortiet bestod av följande parter:
Företag
Kontaktperson
SP Sveriges Tekniska
Johan Edvardsson
Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska
Lasse Kjellerup
Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska
Malika Amen
Forskningsinstitut
Chalmers Marin Teknik
Jonas Ringsberg
SICOMP
Kurt Olofsson
Swedship
Bo Axelsson
CCG Komposites
Lennart Thalin
DNV
Johan Gärdin
MCT Brattberg
Johan Fagerberg
Tillberg Design
Fredrik Johansson
Thermal Ceramics
Allan Beeston
Saint-Gobain/Isover
Jan Goor
GVA consultants
Peo Svärd
Bassoe Technologies
Robert Ludwigson

Roll
Koordinator
Kontaktperson
Projektmedarbetare
Projektmedarbetare
Forskare
Forskare
Kompositkonstruktör
Materialexpert
Klassningsexpert
Konstruktör
Design
Isolationsillverkare
Isolationsillverkare
Design offshore
Design offshore

Förstudien innehöll följande utredningsmoment:
1.Identifiera tillväxtpotential för nya/modifierade konstruktioner i offshoreverksamhet
2. Identifiera konstruktion som skall studeras
3. Genomför litteraturstudie kring tidigare arbeten
5. Identifiera regelavvikelser för konstruktionen med avseende på:
a. Klassningsregler
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b. Myndighetskrav
c. Brukarkrav
6. Identifiera metoder att hantera regelavvikelser
7. Formulera underlag för ett projekt med syfte att erhålla ett principgodkännande av
konstruktionen
8. Publicera resultat
Det främsta målet för projektet var att ta fram underlag för ett större projekt med syfte att
demonstrera hur man går tillväga för att bygga kompositkonstruktioner för offshore.
Förväntade resultat är en genomlysning av de regelverk som kompositkonstruktioner har
att hantera samt förslag på metoder för att hantera de hinder som finns.
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2

Den internationella Offshoremarknaden

2.1

Geografisk utbredning

Viktiga områden för offshore-utvinning av olja och gas idag är bl.a. i Nordsjön,
Västafrika, Brasilien, Mexikanska golfen och Malaysia 2. Nya oljeutvinningskällor ligger
nu alltmer längre ut till havs och ute på djupare vatten, som exempelvis i den Mexikanska
golfen, vid Brasiliens östkust samt utanför Västafrika. Även borrningsaktiviteter norrut
mot Barents hav har ökat kraftigt på senare år 3. De nya utvinningsmiljöerna ställer höga
krav på utrustningens materialegenskaper och underhåll, men ger även logistiska
utmaningar. För utvinning från djupare vatten och arktiska områden kommer allt fler av
operationerna som utförs frånplattformen att flyttas ner under vatten
Några huvudområden inom offshore, olje- och gasindustrin kopplade till olika
geografiska områden, är presenterade nedan.
Europa: De största olje- och gasproducenterna i Europa bedriver huvudsakligen sin
aktivitet på den engelska och norska sockeln och aktiviteten på den norska sockeln
kommer att förbli hög lång tid framöver. Enligt analysföretaget ”Rystad energi”, kommer
investeringen på den Norska kontinentala sockeln totalt motsvara 200 miljarder detta år
(2013) och nå en topp på runt 340 miljarder 2016. Investeringarna beror på att existerande
fält ska utvecklas samtidigt som nya stora oljeupptäckter har gjorts i Nordsjön (bl.a.
”Johan Svedrup”) och i Barents hav (”Skrugard” och ”Havis”). Detta kommer leda till att
nya borriggar byggs ut, framförallt för vidare provborrning i de nordliga områdena.
Existerande produktionsplattformar kommer även bytas ut eller uppgraderas och det
kommer att behövas en nybyggnation av bostadskvarter och kontor ute på plattformarna.
På den norska kontinentalsockeln skall totalt 17 nya oljeriggar installeras och sättas igång
mellan 2012-2015. Stora investeringar görs även på underhållsarbete på existerande
plattformar. De ledande aktörerna är Statoil och Conoco Philips.
Oljefälten på den engelska sockeln tillhör de mest mogna i världen. Trots det har
marknaden för offshoreindustrin i detta område ökat från 20 miljarder USD 2010 till 33
miljarder USD 2015. De närmsta fem åren kommer det årligen investeras runt 12
miljarder USD på utvecklingen av dessa fält 4.
Australien: Australien håller på att utvecklas till en av de viktigaste gasexportörerna i
Asien. Ett par flytande produktionsenheter för LNG kommer att placeras utanför
Australiens kust. För tillfället utvecklar Shell världens största flytande plattform för
gasproduktion, 200 km utanför Australiens västkust. Plattformen som beräknas vara klar
2017 är 488 meter lång och 74 meter bred och kommer ha kapacitet för att producera 4
miljoner ton LNG per år 5,6.
Syd- och Ostasien: Står för störst energikonsumtion (39,1% av världskonsumtionen) och
är en viktig slutmarknad inom framförallt olje- och naturgasindustrin 7. Kina, som tillhör
ett av de mest energikonsumerande länderna i världen, investerar mycket i LNG-system
för att kunna ta emot gas från Centralasien, Australien och Indonesien. Kina deltar även i
internationella investeringsprojekt i olja och gas som i grund och botten är statligt
finansierade. 85 % av oljan som produceras i Kina kommer från anläggningar i inlandet
och 2011 blev landet den näst största nettoimportören av olja efter USA8. I övrigt är
2

Bok, The Norwegian continental shelf, 2013
Pdf, Overview of the Offshore Supply Vessel IndustryClarkson Capital Markets, 2012.
4
Bok, The Norwegian continental shelf, 2013
5
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_Australia
6
http://gastoday.com.au/news/flng_gets_serious/042981/
7
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041234&contentId=7075077
8
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH
3
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Indonesien, Indien och Malaysia viktiga olje- och gasproducerande länder i Asien 9.
Många av de stora leverantörerna av oljeplattformar som ingick i denna kartläggning
använde sig av byggnationsvarv i Sydkorea och Singapore.
Mellanöstern: har 2/3 av alla oljereserver. Huvuddelen av fyndigheterna är landbaserade
och därför ointressanta ur ett offshoreperspektiv.
Afrika: Här är framförallt två länder av stort intresse, Angola och Nigeria. Exxon Mobil
har många nya fält i Angola som har startats upp under 2000-talet. Ledord för offshoreverksamheten i Angola är: djupvatten, FPSO-fartyg och långa avstånd mellan land och
produktionsenhet 10.
Mexikanska golfen: Aktiviteten inom oljeindustrin i Mexikanska golfen föll något efter
finanskrisens start 2008 och Deepwater Horizon-olyckan, men beräknas återhämta sig
ganska snabbt4. Till följd av oljekatastrofen i den Mexikanska golfen har en del
regelverksändringar ägt rum i USA och säkerhetskraven för Subsea-utrustning skärpts
väsentligt 11.
Sydamerika: Den sydamerikanska marknaden kommer vara en stark tillväxtsmarknad
framöver, framförallt vid Brasiliens östkust. Stora fyndigheter i fältet Santos, har vridit
upp förväntningarna ytterligare för den snabba tillväxten 12. Den Brasilianska
offshoremarknaden har under de senaste åren ökat snabbt från att ha omsatt 8,2 miljarder
USD 2005 till 25,5 miljarder USD 2010. Den uppskattas omsätta runt 42 miljarder USD
2015. Utländska aktörer välkomnas för att bidra med ny teknologi och investeringar i
landets offshoreindustri, men samtidigt finns regleringar som starkt slår vakt om
nationella intressen4. Exempelvis så måste Petrobras vara med i konsortiet vid
utvinningsoperationer 12.

Figur 1

Geografiska områden för offshore baserad utvinning av olja och gas.

9

http://www.conocophillips.com/EN/ABOUT/WORLDWIDE_OPS/ASIAME/Pages/Indonesia.aspx
10
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
11

Pdf, Regulatory Reform in Response to the Deepwater Horizon, 2012
http://www.petrobras.com.br/en/about-us/profile/activities/oil-and-gas-exploration-andproduction/
12

11

2.2

Aktörer inom olje- och gasbranschen

Att strikt dela upp aktörerna i olje- och gasbranschen är svårt eftersom deras uppdrag
varierar och flyter in i varandras områden, men nedan presenteras några aktörer:
•
•
•
•

Klassningssällskap
Myndigheter
Operatörer
Leverantörer av produkter och/eller tjänster

Oljebolag och Rederier kan ha olika roller inom undersökning och utvinning i form av
leverantör eller operatör.
Definitionen på operatör varierar från land till land, men i stora drag är operatören den
som bär ansvaret för den dagliga produktionen eller prospekteringen från en inrättning.
Operatören utgörs vanligtvis av ett oljebolag. Oljebolaget som står för det operativa
ansvaret kan ibland vara en del av ett konsortium med andra oljebolag.

12

3

Svensk offshoreindustri idag

3.1

Företagens karaktärer

Svensk offshoreindustri består av en stor del tunga aktörer inom klassisk svensk industri.
Industrin delas upp i följande grupper:
•
•
•
•

Produktleverantör av komponenter
Leverantör av plattformskonstruktioner
Rederier
Sjökabel med tillhörande installation

Svenska företag finns är representerade inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Oljebolag
Flödesteknik
Styr och regler
Kopplingar och lager
Värmeväxlare
Pumpar och ventiler
Gjuteri
Separation och rening
Genomföringar
Golvbeläggningar
Drift och underhållsapplikationer
Fartygs- och offshoredesign

Lokalisering

De etablerade företagen finns huvudsakligen inom tre regioner:
Göteborgsregionen:
Plattformskonstruktion och rederier
Södra Svealandsregionen: Klassisk bruksindustri, gjutgods och kätting
Sydostregionen:
Sjökabel och genomföringar
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4

Kartläggning av regelverk för offshore

4.1

Frågeställning

För att kunna diskutera lättviktskonstruktioner inom offshoresektorn måste man skapa sig
en grundläggande uppfattning om regelverken och dess uppbyggnad. Utifrån denna
ståndpunkt har följande frågor ställts:
•
•
•
•
•

4.2

Vilka regelverk innefattas inom offshoresektorn?
Vilka regelverk gäller för en boendemodul?
Finns det möjlighet till funktionsbaserad design inom dessa regelverk?
Vilka roller och ansvar har inblandade parter inom offshore?
Vilka är möjligheterna för komposit?

Nyckeln till regelverken

Denna del av rapporten belyser de regelverk som hanteras inom offshoresektorn samt ger
förslag på metoder för att hantera de hinder som finns.
I analysen gavs inriktningen och fokus på Norsk sockel och dess regelverk. Anledningen
är att Norge har det mest övergripande regelverket samtidigt som man inom
offshorenäringen anses ställa högst krav vad gäller säkerhet, hälsa och miljö. Dessutom är
de norska regelverken internationellt tillämpbara.
Nedan anges bedömd geografisk ”regelranking” i fallande ordning baserat på erfarenhet
och kvalité inom områdena Hälsa Miljö Säkerhet:
•
•
•
•
•

Norsk Sockel
UK/EU – USA(US Coast guard)
Brasilien
Mexikanska golfen
Afrika och Sydostasien

Detta skall tolkas som att , en offshorekonstruktion som är godkänd för användning på
norsk sockel med all säkerhet också är godkänd i Sydostasien medan motsatsen inte alls
behöver vara sann.

4.3

Översikt över lagar och regelverk på norsk sockel

4.3.1

Övergripande struktur

Vid arbete mot norsk sockel kommer man tidigt till ett ställningstagande huruvida man
skall jobba mot regelverk för petroleum eller maritim verksamhet. Valet av regelverk är
helt avgörande för det fortsatta arbetet och styrs av ”Samsvarsuttalse” (SUT). En djupare
genomgång återfinns i 5.7.3.
När flyttbara inrättningar används inom petroleumverksamheten måste de uppfylla
kontinentalsockelns egna lagar och regler för petroleumverksamhet inom sitt område.
Dessutom skall de uppfylla flaggstatens regelverk för sjöfart. Flyttbara inrättningar som
opererar på norsk kontinentalsockel måste också följa norska nationella krav på hälsa,
säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) för petroleumverksamheten på sockeln.
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4.3.2

Maritim Verksamhet

Maritim verksamhet inom petroleumindustrin på norsk sockel regleras av två regelverk.
•
•

IMOs Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling
Units, “MODU” code
Sjøfartsdirektorates regler før flyttbare innretninger

Figur 2

De båda huvudregelverken för maritim verksamhet på norsk sockel.

4.3.3

Petroleumverksamhet

Petroleumverksamhet på norsk sockel styrs av en hierarki med lagar och föreskrifter samt
tillhörande vägledningar. I botten på hierarkin finns ett flertal branschspecifika standarder

Figur 3

Hierarki över lagar, förordningar och standarder gällande
petroleumverksamhet på norsk sockel

4.3.3.1

Lagar

De lagar som styr petroleumverksamheten på norsk sockel är:
•
•
•
•

Petroleumsloven
Arbetsmiljøloven
Helseloven
Førorensningsloven

15

4.3.3.2

Föreskrifter

4.3.3.3

Standarder

4.4

Preskriptivt eller funktionsbaserat regelverk

Föreskrifterna har fokus på hälsa, miljö, säkerhet och kvalité, och brukar sammanfattas
under begreppet HSEQ (Health, Security, Environment and Quality). HSEQ fokuserar på
det operativa arbetet och är utarbetat i samverkan mellan myndigheter, arbetsgivare och
arbetstagarrepresentanter.
HSEQ omfattar fyra föreskrifter och består av en övergripande ramföreskrift
(”Rammeforskriften”) och tre underordnade föreskrifter: ”Styringsforskriften”,
”Innretningsforskriften” och ”Aktivitetsforskriften”
Rammeforskriften ger ramarna för helheten och innehåller bestämmelser om bland annat
tillämpning, ansvar, principer för riskreducering, hälsa, miljö och säkerhets kultur (HMS)
och i tillägg även arbetstidsreglering samt fritid och uppehållsperioder. Föreskriften ger
även möjlighet för användning av maritima regelverk på vissa områden som ett alternativ
till tekniska krav i petroleumregelverket men detta gäller enbart för flyttbara inrättningar
som följer maritimt driftskoncept. Styringsforskriften samlar alla överordnade
kravställningar gällande hälsa, miljö och säkerhet och innehåller krav på bland annat
riskreducering, barriärer, styrningselement, resurser, processer, analyser, mätning,
avvikelsebehandling och förberedning. I tillägg har den krav på material och
upplysningar som skall sändas till eller vara tillgängliga för myndigheterna.
Innretningsforskriften reglerar utformning och utrustning av inrättningar och kravställer
bland annat robusta lösningar, säkerhetsfunktioner och laster, material, arbets- och
uppehållsområden, fysiska barriärer, beredskap, borr- och brunnssystem samt maritima
anläggningar.
Aktivitetsforskriften reglerar utförandet av olika aktiviteter och kravställer bland annat
planläggning och övervakning, operationella förutsättningar för uppstart och användning
av anläggningen, arbetsmiljöfaktorer, tillrättaläggning av arbete, hälsomässiga
förhållanden, yttre miljö, beredskap, borr och brunnsaktiviteter, maritima operationer och
bemannade undervattensoperationer. I tillägg innehåller den bestämmelser om underhåll.
För dem som utvecklar offshoreutrustningar för petroleumverksamhet är standarder ett
viktigt verktyg. Norge är det enda landet bland Nordsjöländerna13 som hänvisar till
specifika standarder, normer och riktlinjer. I andra länder är det upp till näringen att fritt
välja vilka standarder man vill tillämpa. Den ledande petroleumstandarden för norsk
sockel är NORSOK för vilken ”Standard Norge” är ansvarig instans.

I princip finns det två olika sätt att definiera säkerheten inom petroleumverksamhet;
preskriptivt i form av detaljstyrning eller funktionsbaserat i form av målstyrning.
Detaljstyrning baseras på lagar och regler som i detalj specificerar kraven till
konstruktioner, teknisk utrustning och operationer för att säkra mot olyckor och faror.
Säkerhetsmyndigheterna sätter de nödvändiga kraven på säkerhet och kontrollerar att
sällskapen efterlever dessa. Ett preskriptivt regelverk med detaljerade krav på teknologi
kan bli en begränsning för utveckling av teknologi och av säkerhet.
Vid målstyrning utformas regelverket så att det beskriver vilka mål eller funktioner som
skall eftersträvas eller tillvaratas. Myndigheternas uppgift är att beskriva vilka
säkerhetsmål sällskapen måste ta hänsyn till. Företagen har relativt stor grad av frihet att
välja lösningar med hänsyn till myndighetskraven.
Norge har ett funktionsbaserat regelverk för petroleumverksamhet på norsk sockel.
Fördelarna med ett funktionsbaserat regelverk är flera. Regelverken är riskbaserade och

13
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öppnar för innovation och utveckling av alternativa lösningar och implementering av ny
teknologi.
En nackdel med ett funktionsbaserat regelverk är att det kräver en stor kompetens hos
aktörer och tillsynsmyndigheter. Ett funktionsbaserat regelverk som omfattar både
vägledningar och hänvisningar till kända normer kan vara svårt att förstå. Näringen måste
ha omfattande kunskap och erfarenhet för att förstå och kunna efterleva regelverken och
för att kunna se sammanhanget mellan kraven i föreskrifterna, vägledningen, det specifika
kravet samt normer och standarder. En djupare genomgång av arbetsgången vid
tillämpning av funktionsbaserade metoder återges i 5.10.
De senaste 20-30 åren har trenden hos säkerhetsmyndigheter världen över varit att
utveckla sina tillsynsregimer mot större grad av målstyrning. En viktig orsak är att
detaljstyrning ofta visat sig leda till en passiv och avvaktande hållning hos företagen då
de väntar på säkerhetsmyndigheterna skall komma på inspektion och peka på fel.
Ökad riskförståelse hos dem som arbetar inom offshore är ett av verktygen för att höja
säkerheten. Norsk olje- och gasindustri använder stora resurser för att reducera antalet
personskador och hälsoskador till följd av arbetsmiljön. Detta har hög prioritet inom
norsk olja- och gasutvinning och näringen arbetar målinriktat för att reducera riskerna för
eventuella katastrofer.

4.5

Bakgrund till funktionsbaserat regelverk

I slutet av 60-talet arbetade man utan tillsynsmyndighet och regelverk inom
petroleumverksamheten till havs. Aktiviteterna gjordes med flyttbara inrättningar,
flytande eller ”jack-ups”. Produktionen gjordes dock från fasta inrättningar som stod på
botten med stål eller betongfundament. Skillnaden mellan fast och flyttbar är inte bara
teknologi utan också juridik och reglering. De flyttbara inrättningarna var registrerade i
ett skeppsregister och underlagt säkerhetskontroll av flaggstatens sjöfartsmyndighet.
Produktionsinrättningarna var istället registrerade i det norska petroleumregistret och
reglerade av kuststatens säkerhetsmyndighet ”Oljedirektoratet” (OD).Detta skapade ett
tvådelat regelsystem för fasta respektive flyttbara inrättningar.
Det visade sig att flera av inrättningarna hade säkerhetsmässiga brister, i synnerhet den
elektriska utrustningen för brandsläckningssystemet. Att rätta till dessa brister på
existerande konstruktioner visade sig vara både kostsamt och tidskrävande varför OD
valde att prioritera kontrollverksamheten redan i design- och byggfasen.
Kontrollverksamheten klargjorde emellertid att det fanns en osäkerhet i näringen kring
rollfördelningen mellan sällskapen och myndigheterna i säkerhetsfrågor. Medan
direktoratet förväntade sig att oljesällskapen tog ett ansvar för att skapa en säker
verksamhet väntade företagen på myndigheternas inspektioner. OD:s starka involveringen
i sällskapens dagliga verksamhet medförde en överföring av säkerhetsansvaret från
operatörerna till myndigheten. Detta medförde att man på slutet av 70-talet utvecklade en
internkontrollfilosofi som kallades ”retningslinjer for rettighetshavers”. 1981 införde
myndigheterna ”Retningslinjer for sikkerhetsmessigvurdering av plattformskonsepter”.
Sent på 70-talet och i början på 80-talet inträffade dock två händelser som fick stor
inverkan på den vidare utvecklingen av regelverken: Bravo-utblåsningen och Alexander
L Kielland haveriet 14.
Den stora förändringen skedde i början av 80-talet då man utformade en ny lag
”Petroleumsloven ”, vilken trädde i kraft 1985. Samtidigt infördes tre nya centrala
föreskrifter varav en överordnad om säkerhet i petroleumverksamheten, en som reglerade
rättighetshavarens plikter rörande internkontroll samt en föreskrift kring användandet av
riskanalyser.

14
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Det nya lag- och regelverket var ett resultat av myndigheternas många goda och dåliga
erfarenheter från mer än ett decennium av regelverksarbete och kontrollverksamhet. Lagoch regelverket gjorde bland annat slut på den tidigare tvådelade tillsynsordningen för
flyttbara och fasta petroleuminrättningar på norsk sockel. Petroleumsloven slog också fast
att myndighetens tillsynsansvar även gällde för funktioner som hjälpfartyg utför inom
petroleumverksamheten, exempelvis lyftfunktionen hos ett kranfartyg eller produktionen
av en rörledning på ett rörläggningsfartyg.
Den största förändringen var att OD tilldelades egenansvar för tillsyn med säkerhet och
arbetsmiljö inom petroleumverksamheten på sockeln.
Säkerhetsdivisionen inom OD utformade den nya tillsynsordningen och reviderade sin
egen regelverksportfölj. Sedan 1985 har man arbetat för mer målbaserat och riskbaserat
regelverk. Många av dagens regelverkskrav är förhållandevis generellt formulerade.
Kraven beskriver först och främst vilka standarder eller funktioner som användaren måste
ta hänsyn till. Inom detta ramverk har de ansvariga stort spelrum för att välja praktiska
lösningar, och ansvaret för att säkra överrensstämmelse med regelverkskraven är lagt på
användaren.
För att undvika missförstånd om vad som krävs för att efterleva kraven är det i tillägg gett
icke-bindande förslag och riktlinjer. Dessa riktlinjer hänvisas ofta till kända norska eller
internationella industristandarder med krav på konstruktion, utrustning eller procedurer.
De omfattande kraven gällande arbetsmiljö tillkom under slutet av 1990-talet och
innefattade arbetsmiljölagens användning på flyttbara inrättningar och tog hänsyn till
myndighetens önskan om att harmonisera kraven gällande arbetsmiljö på flytande och
fasta inrättningar. Bestämmelserna för användning av det maritima regelverket kom 1999.
Syftet med regelverkskraven gällande HMS är i huvudsak lika för samtliga
Nordsjöländer. Dock finns det en del specifika krav för Norge, speciellt anknutet till
arbetsmiljö som också kan medföra betydande merkostnader.
Förhållandet mellan det maritima regelverket och petroleumregelverket var tidigare
överlappande och skapade oklarhet speciellt vid arbetsmiljölagens användning på
flyttbara inrättningar. 1998 15 utfärdades en principiell diskussion angående
myndighetsansvaret på dessa inrättningar. Det blev bestämt att för enkla och precisa
områden kunde bestämmelser i norska maritima regelverk eller motsvarande maritima
regler läggas till grund för verksamheten som ett alternativ till tekniska bestämmelser
inom petroleumregelverket. Oljedirektoratet gav 1999 ut ett brev till näringen om
användningen av flaggstatens regler som känd norm inom petroleumregelverket.
Innehållet i detta brev togs in i Rammeforskriften § 3.
Petroleumtilsynet (Ptil) accepterar maritima certifikat som dokumentation på de områden
som Ptil definierar som maritima. Skrov, stabilitet, förankring, marina system och
evakueringssystem är de viktigaste. Norges rederiförbund anger att Sjøfartsdirektoratets
regelverk 16 med tillhörande klasskrav till skrovstyrka ger flyttbara inrättningar tillräcklig
säkerhet.

4.6

Framtidsutsikter för funktionsbaserade regelverk

Man kan tillägga att mycket energi läggs på att motarbeta EU-kommissionens förslag 17
till ett nytt säkerhetsregelverk för olja- och gasindustrin. EU reglerna 18 är preskriptiva och
enligt ESS-avtalen måste Norge ta hänsyn till detta. EU:s lagförslag kommer av en
reaktion på ”Deepwater Horizon” 19 olyckan i Mexiko. Syftet är att utöka EU:s
jurisdiktion och göra sällskapen mer ansvariga men samtidigt minska möjligheten för
15
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arbetstagarens inblandning. Förslaget är en förordning vilket betyder att reglerna besätts
som en lag i de medlemsländerna som innefattar EU och EØS(ESS).
En påtaglig risk med att införa EU:s Offshorestandard är ett försvårande av möjligheten
till alternativa konstruktionslösningar och innovativa lösningar.

4.7

Myndigheter och ansvarsfördelning

4.7.1

Departementen

4.7.2

Tillsynsmyndigheter

Olje- och energidepartementet har det överordnade ansvaret för förvaltning av
petroleumresurserna på norsk sockel .
Arbetsdepartementet har ansvaret för förvaltningen av säkerhet och arbetsmiljö i
petroleumverksamheten.
Hälsa och omsorgsdepartementet har det överordnade ansvaret för hälsa och omsorg.
Miljøverndepartementet har det överordnade ansvaret för förvaltning av miljövärdet och
den yttre miljön.
Tillsynsmyndigheter inom petroleumverksamheterna är idag:
•
•
•
•
•
•
•

Petroleumtilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens Strålevern
Mattilsynet
Klima- och förorensningsdirektoratet

Deras uppgift är att se till att regelverken efterlevs innanför respektive
förvaltningsområde. De tre dominerande tillsynsmyndigheterna är:
Petroleumtilsynet (Ptil) har myndighetsansvaret för teknisk och operativ säkerhet,
beredskap samt arbetsmiljö inom petroleumverksamheten. Ptil skall vidare koordinera
hela tillsynen inom HMS.
Helsedirektoratetförvaltar lagar och regelverk inom hälsosektorn, medan statens
hälsotillsyn har getts möjlighet till att föra tillsyn med hälso- och omsorgstjänster på
installationer och anläggningar som omfattas av petroleumsloven.
Sjøfartsdirektoratet (Sdir) ansvarar för att följa upp krav inom sjöfartslagen. Sdir är
delegerad myndighet till att fastsätta regler för maritima förhållanden för norskflaggade
fartyg och flyttbara inrättningar.

4.7.3

Samsvarsuttalelse (SUT)

För att tydliggöra syftet för näringen när det gäller kraven på en flyttbar inrättnings
egenskaper och aktivitet på norsk sockel med avseende på HSEQ och beredskap,
utarbetade man en samsvarsuttalelse(SUT) i samarbete mellan Oljedirektoratet,
Petroliumtilsynet, Sjöfartsdirektoratet samt andra berörda parter.
Petroleumtilsynet ansvarar för SUT som tillkännager myndighetens godkännande till att
petroleumverksamhet kan genomföras med inrättningen innanför regelverkets ramar.
SUT skall beskriva eventuella avvikelser från krav i regelverken(maritim/petroleum)
med en värdering av säkerhetsmässiga eller arbetsmiljömässiga delar.
SUT omfattar flyttbara inrättningar som är registrerade i ett nationellt fartygsregister och
används till borrning, produktion, lagring och mellanlagring(FPDSO, FPSO) samt ”brunn
inspektion” och inkvartering(flotell).
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Rammeforskriften § 3 beskriver användningen av maritimt regelverk i
petroleumverksamheten till havs och öppnar för användningen av maritima regelverk i
petroleumverksamheten.
För flyttbara inrättningar som är registrerade i ett nationellt fartygsregister och som följer
ett maritimt driftkoncept kan relevanta krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk för flyttbara
inrättningar användas med tillägg av kompletterande klassregler. Det maritima regelverk
som väljs skall läggas till grund i sin helhet. Petroleumtilsynet kan fastsätta tilläggskrav
av säkerhetsmässig hänsyn.
De flesta riggägare väljer att följa det maritima regelverket enligt Rammeforskriften § 3
på norsk sockel. Bestämmelsen omfattar maritima områden som skrov, stabilitet,
förankring, marina system m.m.

Inrättningen måste användas på ett sätt som gör det möjligt att använda flagg- och eller
klasspraxis som innebär en kalenderbaserad omcertifiering. Eventuella undantag som
givits av flaggstatsmyndigheten skall godkännas av Petroliumtilsynet (Ptil).
Figur 4.

För flyttbara inrättningar som följer det maritima regelverket, visar figuren
hur klassen och petroleumregelverket kan täckas. ”N-notasjon” är en frivillig
ordning som flera klassningssällskap erbjuder.

4.8

Offshoreregelverk om kompositer

Följande kapitel beskriver genomförandet av komponentkonstruktion i komposit med
vedertagna preskriptiva standarder eller med funktionsbaserad metod.

4.8.1

Bostadsmodul i komposit

Följande föreskrifter är relevanta:
Innretningsforskriften Til § 58 Boligkvarter
Innretningsforskriften Til § 31 Brannskiller i boligkvarter
För att uppfylla kraven på bostadsmodulen hänvisas till fyra standarder:
1. NORSOK C-001 - Living quarters area
2. NORSOK C-002 - Architectural components and equipment
3. NORSOK S-001 Technical safety
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4. NORSOK S-002N -Arbetsmiljö
Som alternativ till C-001 och C-002 kan man använda sig av Sjøfartsdirektoratets
funktionsbeskrivande föreskrift om boendemodul avsnitt 6,7,12,13,14,15,17 och 18.
I standard C-002 som beskriver inredningskomponenter får komposit användas så länge
materialet överensstämmer med relevanta krav.
I S-001 Technical safety 19.4.5 ”obrännbara material” öppnar upp för en alternativ
lösning vid användning av brännbara material med tillräcklig dokumentation och
riskanalys.
Regel 19.4.6 ”Living Quarter” kräver minst A-60 för ytterskott. Här hänvisas även till
kapitel 9 i MODU Code angående brandintegritet på skott.

4.8.2

Utrustnings komponent i GRP

I standard NORSOK M-001 Materials sektion 6.2.4 GRP beskrivs “secondary
applications” riskanalys och brandprestanda.
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4.9

Ekonomiska aspekter vid funktionsbaserad
design.

4.9.1

Nybyggnation

4.9.2

Införsel av befintliga offshoreinrättningar

4.10

Dokumentationskrav vid alternativ lösning

Norsk näring belyser att det inte 20 kostar mycket mer att bygga en rigg efter regelverken
för norsk sockel jämfört med internationella krav, med förbehåll att arbetet planeras
grundligt och genomförs korrekt. Detta kräver dock god förståelse av det norska
regelverket och en mer omfattande projektering än vad många varv är vana vid. Riggar
byggda efter norskt regelverk anses allmänt ge högeffektiva lösningar speciellt med
avseende på lyftoperationer och flexibilitet.
Merkostnader vid nybyggnation mot regelverk för norsk sockel är huvudsakligen knutna
till bostadsmodulerna som har högre komfortkrav än andra.
Som nämndes tidigare innebar ”Petroleumsloven” en minskad förvirring vad gällde vilket
regelverk som skulle användas. För införsel av riggar som varit i operation utanför norsk
sockel och som måste uppgraderas kan däremot specifika norska krav och
tolkningssvårigheter i gränssnittet mellan maritima regelverk och petroleumregelverk
medföra betydande merkostnader. Områden där detta har genomslag är exempelvis
bostadsmoduler, lyftanordningar, elinstallationer, belysning, buller.

Väljer man en alternativ lösning till vad som står i regelverken måste riggägaren kunna
påvisa att krav är uppfyllt på ett sätt som är minst likvärdigt eller bättre än den
föreskrivna lösningen.
Detta medför att näringen i huvudsak följer de föreskrivna förslagen istället för att
genomföra den kostnadskrävande analys och evaluering med tillhörande omfattande
dokumentation som annars krävs. 9 av 10 21 gånger används därför de föreskrivna
lösningarna.
I de nationella och internationella maritima regelverken(Sjøfartsdirektoratetoch IMO
MODU CODE) finns det något som kallas för ”Gjensidigaksept”eller ”alternativ design”
som öppnar upp för riskanalysbaserad metodik. Följande står i Sjøfartsdirektoratets
föreskrift om flyttbara inrättningar:
“§ Gjensidig aksept”
Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr
eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy,
eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til
bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller
forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av
disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er
bygget eller designet på annen måte.
Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det
må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret,
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materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement,
bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i
forskriftene.
Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved
anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land.
Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk,
fagmessig og uavhengig art.”
Även följande står under IMO MODU CODE, 2009:
“1.4 Exeptions“
An Administration may exempt any unit which embodies features of a novel kind
from any of the provisions of the Code the application of which might impede
research into the development of such features. Any such unit should, however,
comply with safety requirements which, in the opinion of that Administration, are
adequate for the service intended and are such as to ensure the overall safety of
the unit. The Administration which allows any such exemption should list such
exemptions on the certificate and communicate to the Organization the
particulars, together with the reasons therefor, so that the Organization may
circulate the same to other Governments for the information of their officers. 13 - A 26/Res.1023
“1.5 Equivalents“
1.5.1 Where the Code provides that a particular detail of design or construction,
fitting, material, appliance or apparatus, or type thereof, should be fitted or
carried in a unit, or that any particular provision should be made, the
Administration may allow any other detail of design or construction, fitting,
material, appliance or apparatus, or type thereof, to be fitted or carried, or any
other provision to be made in that unit, if it is satisfied by trial thereof or
otherwise that such detail of design or construction, fitting, material, appliance
or apparatus, or type thereof, or provision, is at least as effective as that provided
for in the Code.
1.5.2 When an Administration so allows any fitting, material, appliance,
apparatus, item of equipment or type thereof, or provision, procedure,
arrangement, novel design or application to be substituted, it should
communicate to the Organization the particulars thereof, together with a report
on the evidence submitted, so that the Organization may circulate the same to
other Governments for the information of their officers.

4.11

Förslag på fortsatta regelverksprojekt

Nedan ges förslag på lämpliga fortsatta regelverksprojekt:
•
•
•
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Kartläggning av EU:s nya ”Energy Offshore oil & gas platforms standards” 22
Skapa guideline för leverantörer till offshore.
Skapa en standard för bostadsmodul i FRP material

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm
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5

Komposit inom offshore i dag.

5.1

Användningsområden och utvecklingspotentialer

Inom ramen för FLOT har genomförts en litteraturstudie för att kartlägga redan utfört
arbete inom området kompositanvändning inom offshore. Det finns mycket information
att till gå och en av de bästa källorna är ”Research Report 039 -The cost effective use of
fibrereinforced composites offshore” 23, Prepared by the University of Newcastle Upon
Tyne for the Health and Safety Executive 2003”. Denna rapport sammanfattarresultatet
av 43 olika projekt genomförda under perioden 1984-2001 och kan anses fungera som ett
referensverk vad det gäller kompositer för offshore tillämpningar.
Fokus ligger på områdena
• Brand
• Blast/impact
• Miljötålighet
• Förhöjda temperaturer
• Fogning
• Långtidsegenskaper
• Icke förstörande provning
• Strukturdesign
De huvudsakliga tillämpningsområdena är:
• rörsystem,
• paneler,
• gallerdurkar och plattformar
• top-side strukturer
Ett antal begränsande områden identifierades redan på 1980-talet
• Lagar, förordningar och regelverk gällande brand
• Bristande materialdata för offshoremiljö
• Avsaknad av effektiva arbetssätt och standarder för konstruktion i kombination
med brist på erfarna konstruktörer
• Avsaknad av en enhetlighet inom kompositindustrin
• Bristen på storskalig kompositproduktionskapacitet
Även om dessa påståenden är drygt 25 år gamla så är de tre sista områdena fortfarande
eftersatta, vilket framgår av de nulägesanalyser som gjorts under arbetet med denna
rapport.

5.2

Svensk kompositindustri

5.2.1

Företagens karaktärer

Det som kännetecknar den svenska kompositbranschen är att den är inhomogen. Frånsett
likheten som kommer av att man använder samma typer av material så är skillnaden stor
vad det gäller ursprung, produkter, tillverkningsmetoder, storlek och
godkännande/certifiering.
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Dagens kompositföretag kan sägas komma ur fyra olika områden:
•
•
•
•

Båtbyggeri för fritidsbåtsnäring. Ursprung i träbåtsbyggnation.
Skeppsvarv. Ursprung i mekanisk fartygstillverkning .
Komponenttillverkning för fordon och privatflyg
Militär och civilflyg

Storleksmässigt står ett fåtal(<10) företag för majoriteten av anställda. Gemensamt för
dessa företag är att de är väletablerade på marknaden, arbetar mot ett antal olika kunder,
erbjuder utveckling och konstruktion samt tillverkning av såväl egna produkter som
underleverantörsuppdrag. Huvuddelen av dessa företag är även ISO-certifierade. Denna
kategori av företag bedriver även egen FoU och/eller deltar i VINNOVA/EU-finansierade
utvecklingsprojekt .
Det stora flertalet kompositföretag utgörs av en- eller fåmansföretag. Dessa företag
sysselsätts mestadels medreparation av fritidsbåtar samt legotillverkning av enkla
kompositprodukter under hantverksmässiga former. Företagen saknar oftast egna
produkter och bedriver ingen egen utveckling.
Sveriges enskilt största komposittillverkare i dagsläget är SAAB Aerostructure i
Linköping. Detta företag får, ur ett FLOT-perspektiv, anses ointressant då de är
infrastrukturmässigt anpassade mot flygindustrin och dess kravbild.

5.2.2

Lokalisering

De svenska kompositföretagen är etablerade i ett antal geografiska kluster. Trots den
geografiska närheten innebär detta inte per automatik samarbete även om det naturligtvis
finns föregångs exempel även inom detta område.
De dominerande geografiska klustren är:
•
•
•
•
•
•
•

5.3

Norrbotten
Bohuslän
Linköping
Västervik
Södra Halland, inklusive SV Småland
Sydost, Karlskrona/Ronneby
Malmö med omnejd

Svensk kompositindustri potentialer inom
offshore

Baserat på identifierade tillämpningsområden längre fram i denna rapport kan man dela in
potentialen för kompositstrukturer i två kategorier:
•
•

Skrymmande komponenter
Utrustningsdetaljer

Till den första kategorin räknas Bostadsmoduler. Här handlar det primärt om
framställning av stora paneler som sammanfogas i samlingar till sektioner.
Materialåtgången till varje komponent är omfattande och blockstorleken ställer krav på
stora lokaler med hög lyfthöjd och stor lyftkapacitet. Faciliteterna bör ligga i anslutning
till kaj så att skeppning underlättas.
Till den andra kategorin räknas utrustningsdetaljer såsom, rör, pumphus, durkar, räckverk
och strukturer sammansatta av olika standardiserade strukturelement. Kännetecknande för
dessa produkter är toleranser, kombination av olika materialsystem, hybrider,
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fogningsmetoder, komplexa in och utvändiga geometrier samt serietillverkning. Dessa
komponenter passar företag med erfarenhet av produktion i form, extrudering och
limning.

5.4

Sökbar och HSEQ godkänd leverantör

En förutsättning för att bli leverantör till de företag som bedriver verksamhet på
norsk sockel är att man kvalificerar sig för Achilles gemensamma
kvalifikationsordning, JQS. Achilles JQS är ett leverantörsnätverk för offshore på
norsk och dansk sockel. Enligt omvärldsanalysen är detta den vanliga vägen för
att kvalificera sig för leveranser till oljebolag och huvudentreprenörer, verksamma
inom olja- och gasutvinning.
För att uppnå kvalifikation som leverantörs måste bland annat följande kriterier
vara uppfyllda:
Kvalitetssystem ISO 9001 eller motsvarande
HMS, Hälsa miljö och säkerhet
Hänvisa till vedertagna standarder

•
•
•

NORSOK har skrivet en vägledning för vad som krävs hör att bli HSEQ
ackrediterad leverantör till olja- och gasnäringen 24.

24

NORSOK STANDARD S-006 ”HSE-evaluation of contractors”, Rev 1 October 2000
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6

Finns det ett behov av lättvikt inom
offshore

6.1

Kartläggningsmetodik

Inom ramen för FLOT har ett antal intervjuer med företag verksamma inom
plattformsnäringen genomförts. I samband med intervjuerna, vilka genomförts som
diskussionssamtal runt företagens produkter, har branschens upplevda behov av lättvikt
kartlagts. Detta upplevda behov har legat till grund för valet och formuleringen av
utvecklingsprojekten.

6.2

Det upplevda behovet

Gemensamt för samtliga intervjuade företag är att de ser top-side strukturer som den del
av plattformen där lättviktlösningar är applicerbara.
De enskilt största tillämpningsområdena för lättviktskonstruktioner identifieras som:
•
•
•
•
•

bostadsmoduler,
helikopterplattformar,
landgångar,
plattformar för evakuering och livbåtar samt
avställningsplattformar för omlastning.

Det används redan idag komposit ombord på plattformarna i olika
utrustningstillämpningar. Exempel på existerande tillämpningar är rörsystem, pumphus,
galler, räckverk
Gemensamt för företagen är att även om man inför lättvikt så måste det finnas en känsla
av robusthet oavsett materialvalet. Robustheten är viktig då plattformarna opererar i
under hårda och krävande förhållanden.

6.3

Vilken är drivkraften och hur täcker man
utvecklingskostnaden

Ett fåtal faktor driver hela lättviktsincitamentet:
•
•
•

Möjligheten att kunna ta mer däckslast utan att behöva öka plattformsstorleken
Möjligheten att få snabbare respons på positioneringssystemets följbarhet.
Minskade underhållskostnader genom möjlighet till färre och lättare lyft samt
mindre underhållsarbete till följd av korrosion i det fall man använder komposit.

En merkostnad för dyrare material i en lättviktskonstruktion är förhållandevis liten om
man ser till hela plattformen. En utökad däckslastförmåga eller en snabbare
positioneringsrespons tjänar snabbt igen sig mot alternativen större plattform eller
systemkostnaden för noggrannare DP-system

27

Figur 5.

De positiva effekterna av viktreduktion som leder till ytterliggare viktreduktion
och eller prestandahöjning

6.4

Potentialen för lättvikt på offshoreplattformar

Potentialen för att införa lättviktskonstruktioner på offshore-plattformar bedöms som stor
så länge man begränsar sig till top-side strukturen. Övrig struktur, d.v.s. själva
skrovstrukturen, saknar potential då denna i dagsläget är väl strukturoptimerad.
Då de flesta konstruktioner är traditionella. Det kan ligga en vinst i att få fram effektivare
plattformar genom att tillämpa funktionsstyrd konstruktion som ser till helheten..
Det förefaller finnas brister i viktsstyrning i övergången mellankonstruktionsfaserna
”basic design” och ”detail design”/”workshop drawings”, varför det bör finnas en
potential för viktsstyrningsåtgärder och utveckling av system/metodiker som underlättar
detta.
För att nå framgång i arbetet med utveckling av lättviktslösningar för offshoreplattformar
krävs det fler ingenjörer med förståelse för lättviktskonstruktioner i kombination med
kunskap om plattformskonstruktion och varvserfarenhet.
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7

Strukturella lättviktslösningar

7.1

Vad innebär lättviktskonstruktion?

Lättviktskonstruktion är ett brett begrepp och kan ha flera olika innebörder.
Lättviktskonstruktion är inte nödvändigtvis bunden till olika materials densitet utan skall
snarare ses som ett mått på den specifika vikten för en uppfylld funktion. Huruvida en
konstruktion är en lättviktskonstruktion relateras vanligast till befintliga produkter på
marknaden eller till hur stor del av ett transportarbete som utgörs av den transporterande
strukturen. En typisk lättviktskonstruktion är en oljetanker där strukturvikten är låg i
relation till den transporterade lasten trots att strukturen är byggd i traditionellt
fartygsstål. Med samma resonemang så kan ett flygplan med kolfiberstruktur betraktas
som en lättviktskonstruktion för att strukturmaterialet har en låg specifik densitet.
En vanlig princip är att en ny konstruktion skall väga mindre än den ursprungliga
konstruktionen samtidigt som kraven på funktionalitet för ursprungs konstruktionen skall
uppfyllas.
Ett sätt att definiera lättvikt kan vara att dela upp enligt två huvudspår:
Viktstyrd lättvikt, vilket innebär användande av ett viktsmässigt lättare material eller
komponent jämfört med ursprunget. Genom att ersätta enskilda komponenter så minskas
konstruktionens totalvikt.
Kravstyrd lättvikt, vilket innebär att man utifrån ställda krav finner alternativa sätt att
lösa ett problem som resulterar i en lösning med lägre vikt för att uppfylla kravet.
Lösningen behöver i sig inte använda lättare material och komponenter än den befintliga
lösningen. Exempel kan vara användandet av ett LAN med BUSS-teknik istället för
enskilda signalledningar. Denna typ av lättviktskonstruktion är en mer komplex form då
den dels kräver att man har väl formulerade krav att utgå ifrån och dels att man håller sig
strikt till ställda krav och utarbetar lösningar som syftar till att uppfylla dem. Det gäller i
detta fall att inte snegla på traditionella lösningar, då dessa ofta hängt med utan att
uppfylla kraven, bara för att man alltid gjort så.
Gemensamt för båda typerna av lättvikt är att de ger en positiv spiral i form av att
stödjande system som en konsekvens oftast kan göras lättare eller få en förhöjd prestanda.

7.2

Materialstyrd lättvikt – Ersättningslättvikt

7.2.1

Höghållfast stål

Höghållfasta stål har funnits på marknaden under en längre tid. Inom såväl fartyg som
offshoreplattformar så har dock användningen av de riktigt höghållfasta stålen sina
begränsningar. De främsta orsakerna tillbegränsningarna är bucklingshållfastheten, vilken
är styvhetsstyrd och inte hållfasthetsstyrd, varför man inte tillgodogör sig materialets
prestanda. Den andra begränsningen är sammanfogning och utmattning. Det höghållfasta
stålet uppvisar ett sprödare beteende vilket gör det mindre lämpligt i utmattningsutsatta
strukturer.
Områden inom offshorekonstruktion där det kan vara lämpligt att använda höghållfast stål
är hållfasthetsdimensionerade icke utmattningsbelastade strukturer ingående i top-side
strukturen. Tänkbara applikationer kan vara evakueringsplattformen med livbåtar samt
helikopterplattformen.
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7.2.2

Aluminium

7.2.3

Fiberarmerade härdplaster, FRP

7.3

Kravstyrd design – lättvikt genom alternativ
funktionslösning

7.3.1

Systems Engineering; en metodik vid kravstyrd design

Aluminium är ett väletablerat material med låg densitet och gott korrosionsmotstånd. Till
dess nackdel är dess utmattningskänslighet med sprickbildning samt egenskaperna vid
brand. Aluminium är ett alternativ i de flesta top-side applikationer såsom
boendemoduler, helikopterplattformar och landgångar.
Fiberarmerade härdplaster kännetecknas av låg densitet och beständighet i korrosiva
miljöer. Fiberarmerade kompositmaterial är organiska vilket innebär att de är brännbara,
varför stor vikt behöver läggas på hantering av brandkrav i samband med konstruktion
och produktion. Som marina strukturmaterial är de fortfarande relativt ovanliga, bortsett
från fritidsbåtssektorn, varför kunskapen inom branschen är relativt låg. Fiberarmerade
härdplaster i form av såväl enkelskal som sandwichlösningar är attraktiva strukturmaterial
i ett antal top-side applikationer såsom boendemodul, helikopterplattform och landgång.

Den idag grundläggande metodiken vid arbete med funktionsdriven konstruktion är
Systems Engineering (SE). Systems Engineering definieras av International Council on
Systems Engineering (INCOSE) 25 enligt följande:
” An interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems.
It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development
cycle, documenting requirements, then proceeding with design synthesis and system
validation while considering the complete problem. Systems Engineering integrates all
the disciplines and specialty groups into a team effort forming a structured development
process that proceeds from concept to production to operation. Systems Engineering
considers both the business and the technical needs of all customers with the goal of
providing a quality product that meets the user needs.”
Systems engineering är med andra ord ett systematisk angreppssätt att utifrån ett
helhetsperspektiv baserat på kundens krav och behov, konceptutveckla, konstruera,
producera och driftsätta(verifiera/vaildera) en produkt som lever upp till de tekniska och
ekonomiska användarkraven. Metodiken involverar samtliga discipliner och ser till
helhetslösningen.

25

www.incose.org
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7.3.2

Vad är vinsterna med kravstyrd design

Figur 6.

Schematiskt diagram som visar brytpunkterna då olika lösningar förloras sin
effektivitet till en annan.

Kravstyrd design innebär att man genom att istället för att snegla på och direkt kopiera
befintliga traditionella lösningar går tillbaka till funktionskraven och tillämpar systems
engineering för den produkt/problem som skall utvecklas/lösas. Genom att tillämpa denna
metodik ökar sannolikheten för att man skall finna nya lösningar istället för så som sker i
många fall, extrapolera konstruktioner över deras övre brytpunkter där vikten ökar
markant i förhållande till funktionen.
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8

Föreslag på utvecklingsprojekt

8.1

Delprojekt 1: Bostadsmodul i lättviktsmaterial

Figur 7.

Bostadsmodul på offshoreplattform.

Syfte:
Typ:
Utmaningar:

Möjligheter:

Utveckla en bostadsmodul i lättviktsmaterial, vilken reducerar
strukturvikten med minst 30% mot dagens standardbostadsmoduler i
stål utan att åsidosätta några funktions- eller säkerhetskrav
Viktsstyrd lättvikt.
Regelverk. Olika regelverk för olika typer av plattformar.
brand,
blast,
montagelyft,
strukturarrangemang
Ökad nyttolast,
förbättrad plattformsstabilitet,
reducerat underhåll
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8.2

Delprojekt 2: Helikopterplattform

Figur 8.

Helikopterplattform på offshoreplattform

Syfte:
Typ:
Utmaningar:
Möjligheter:

Utveckla en helikopterplattform i lättviktsmaterial, vilken reducerar
strukturvikten med minst 20% mot dagens helikopterplattformar i
aluminium utan att åsidosätta några funktions- eller säkerhetskrav
Viktsstyrd lättvikt.
Regelverk,
brand,
kraschlandning
Ökad nyttolast,
förbättrad plattformsstabilitet,
reducerat underhåll
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8.3
Syfte:
Typ:
Utmaningar:

Möjligheter:

Figur 9.

Delprojekt 3: Evakueringsplattform
Utveckla en evakueringsplattform i lättviktsmaterial, vilken reducerar
strukturvikten med minst 30% mot dagens evakueringsplattformar i
stål utan att åsidosätta några funktions- eller säkerhetskrav
Viktsstyrd lättvikt.
Regelverk.
brand,
personsäkerhet
strukturarrangemang
Ökad nyttolast,
förbättrad plattformsstabilitet,
reducerat underhåll

Evakueringsplattform med livbåtar hängande utanpå en offshoreplattform.
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8.4
Syfte:

Typ:
Utmaningar:

Möjligheter:

Figur 10.

Delprojekt 4: Landgång (Retractable gangway)
Utifrån ett helhetsperspektiv utveckla ett lättviktsalternativ till dagens
landgångar. Den nya lösningen skall tillåta en ökad räckvidd med
minst 25% med bibehållen systemvikt alternativ reducera
systemvikten med 20% med bibehållen räckvidd.
Vikt- och kravstyrd
Regelverk,
brand,
slitage,
personsäkerhet,
strukturhållfasthet
Längre avstånd mellan plattformar,
klenare motorer och reglerutrustning,
förbättrad plattformsstabilitet,
minskat underhåll,
snabbare evakuering

Landgång (retractablegangway) i det hät fallet mellan en FPSO och en ”nod”.

35

8.5
Syfte:

Typ:
Utmaningar:

Möjlighet:

8.6

Delprojekt 5. Funktionsstyrd plattformsdesign
Utifrån ett helhetsperspektiv konceptutveckla/projektera en plattform
baserat på systems engineering metodik.
I detta projekt är det viktigt att arbetet utförs med resurser som inte
har en alltför cementerad bild av hur det skall se ut utan i stället är
öppna för att uppfylla de ställda funktionskraven.
Kravstyrd lättvikt
Framtagning av funktionskrav
Konceptutveckling efter systems engineering metodik
Regelverk,
Kultur och attityd hos konstruktörer.
Ökad nyttolast,
Förbättrad plattformsstabilitet,
Minskat underhåll,
Högre säkerhet,
Lägre kostnad.

Delprojekt 6. Utveckling av en
viktsstyrningsmetodik

Att designa, utveckla och producera offshore installationer med hårda krav på säkerhet
och stabilitet är en utmaning. Viktstyrning är en viktig del i design av offshore
konstruktioner eftersom de marknadsförs efter sin variabla lastkapacitet. Den strukturella
delen är konstruerad efter vikten på ”top-side” samt konstruktionens lastkapacitet.
Ansvaret ligger i att förbereda och utveckla viktstyrningsprocedurer genom att bearbeta
multidisciplinära viktdata och tolka dessa enligt gällande procedur, byggsekvens,
installationsmetodik och operativa krav.

8.7

Demonstratorer

Demonstratorer betraktas ofta som kostnadsdrivande i utvecklingsprojekt och får oftast
stryka på foten till förmån för annat.
I det här fallet, då det handlar om att införa nya material och lösningar i en bransch som
har ett stort fokus på hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet så är det av yttersta vikt att
användarna, d.v.s. den personal som skall arbeta ombord, känner sig trygga med den
nyutvecklade utrustningen. Av detta skäl är det av stor vikt att det investeras medel i
framtagande av en eller flera demonstratorer,. Dessa demonstratorer kan användas för att
påvisa att funktionskrav är uppfyllda genom exempelvis brandprovning. Ett annat
användningsområde som kan vara nog så viktigt för att nå framgång på marknaden är för
att påvisa robustheten i lättviktskonstruktionerna genom att ge användarna möjligheten att
känna och klämma.
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9

Slutsats

Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningar för att använda
lättviktslösningar för offshorekonstruktioner, företrädesvis ovan vattenytan. Arbetet har
krävt en omfattande genomlysning av existerande regelverk där fokus lagts på att studera
företrädesvis vad som gäller på norsk sockel. Orsak är att dessa regler anses ge högst
ställda krav för offshorekonstruktioner i världen.
Arbetet har visat att lättviktslösningar som idag inte är etablerade, exempelvis
användande av fiberarmerad plastkomposit, är möjliga men också att detta kräver
omfattande dokumentation och förståelse av såväl de funktionsbaserade regelverken som
av lättviktslösningarnas egenskaper. Avslutningsvis har ett antal förslag på lämpliga
projekt för lättviktskonstruktioner i komposit på offshoreplattformar definierats.
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