
Forskrift om endring av forskrift 29. april 2010 nr. 634 om 

utforming og utrustning av innretninger med mer i 

petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) 

 

I 

I forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrustning av innretninger med mer i 

petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:  

 

§ 1 Virkeområde  
 
Nytt tredje ledd skal lyde:  
Krav i denne forskriften § 13, § 56, § 62, § 69 og § 72 gjelder også for de delene av fartøy som er 
nødvendige for at petroleumsvirksomhet på enklere innretninger skal være forsvarlig, jf. rammefor-
skriften § 2 og § 10.  
 
Tredje ledd blir nytt fjerde ledd.  
 

 

§ 3 Definisjoner 

Andre ledd, nytt første punkt om bemannede innretninger skal lyde: 

Bemannede innretninger: 

Innretninger med boligkvarter, eller innretninger som inngår som en del av en integrert 

utbyggingsløsning med broforbindelser til innretning med boligkvarter. 

 

Andre ledd, punktene om enklere innretninger med og uten overnattingsmulighet, slås sammen og 

skal lyde: 

Enklere innretninger:   
Innretninger som ikke er utstyrt med boligkvarter og som 

a) er ubemannet i normal drift,  

b) bare blir bemannet når personellet kan komme om bord og til enhver tid forlate innretningen 

på en sikker måte, 

c) ikke inngår som en del av en integrert utbyggingsløsning med broforbindelse til bemannet 

innretning og har tilstrekkelig avstand slik at den ikke utgjør en fare for andre permanent 

plasserte innretninger. 

Enklere innretninger kan være utstyrt med nødkvarter. 
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Andre ledd, nytt punkt om nødkvarter, skal lyde: 

Nødkvarter:  
Kvarter som gjør det mulig for personellet å overnatte i en nødsituasjon på enklere innretninger. 

 

§ 6 Utforming av enklere innretninger uten overnattingsmulighet 

 

Tittelen skal lyde: 

Utforming av enklere innretninger  

 

Tilsvarende endring gjøres i innholdsfortegnelsen. 

 

Paragrafen skal lyde: 

 

Enklere innretninger skal utformes slik at kravene til akseptabel risiko ivaretas, jf. styringsforskriften § 
9. Det skal også legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende hygieniske forhold 
under opphold på innretningen.  
 
Der denne forskriften beskriver spesifikke løsninger for bemannede innretninger, kan det for enklere 
innretninger velges enklere løsninger enn det som er angitt, dersom det gjennom særskilte 
vurderinger kan vises at dette er forsvarlig. 
 
Tilsvarende kan det vurderes enklere løsninger enn de som er anbefalt i veiledningen til 

bestemmelsene i denne forskriften. 

 

Innretningen skal utformes slik at behov for bemanning og antall besøk blir så lavt som mulig. 

 

 
§ 13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier  
 
Første ledd, første setning skal lyde:  
Innretninger og transportveier på og mellom innretninger, og mellom innretninger og fartøy, skal 
utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte.  
 
 

§ 31 Brannskiller i boligkvarter 

Første ledd bokstav c skal lyde: 

A-0 for yttervegger på boligkvarteret som er plassert på en egen innretning i sikker avstand fra 

produksjons- eller boreinnretninger, og for yttervegger på nødkvarteret på enklere innretninger, 

dersom dette kvarteret er atskilt fra produksjons- eller brønnhodeområdet med et hovedbrannskille 

som minst oppfyller brannklasse H-0. 
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§ 36 Brannvannforsyning 

Andre ledd skal lyde: 

Permanent bemannede innretninger skal ha brannvannforsyning fra brannpumper eller annen 

uavhengig forsyning slik at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet selv om deler av forsyningen er 

ute av drift. Enklere innretninger med nødkvarter skal ha brannvannforsyning fra brannpumpe eller 

annen tilsvarende pålitelig forsyning. Enklere innretninger uten nødkvarter skal ha nødvendig 

brannvannforsyning eller passiv skjerming slik at personellet ved evakuering kan beskyttes mot 

branner som kan oppstå. 

 

§ 58 Boligkvarter 

Fjerde ledd skal lyde: 

Nødkvarter på enklere innretninger skal være tilpasset det største personellbehovet. Det stilles 

samme krav til enklere innretninger med nødkvarter som til boligkvarter når det gjelder sikkerhet og 

hygienisk standard. En enklere komfort- og arbeidsmiljøstandard kan tillates ved utforming av 

nødkvarter enn det som gjelder for utforming av boligkvarter dersom det gjennom egne vurderinger 

kan vises at dette er forsvarlig basert på den tiltenkte bruken av nødkvarteret. 

 

§ 59 Helseavdeling 

Siste ledd skal lyde: 

For enklere innretninger skal det være tilgjengelig areal og utstyr til å dekke behovet for førstehjelp. 

 

§ 62 Stabilitet  
 
Første ledd skal lyde: 

Flytende innretninger og fartøy med gangbro til enklere innretninger skal ha oppdrift og stabilitet i 

intakt og skadet tilstand.  

 

§ 66 Laste- og losseanlegg 

Paragrafen skal lyde: 

Laste- og losseanlegg for olje og kjemikalier skal utformes slik at risiko for forurensning av det ytre 

miljøet er akseptabel, jf. styringsforskriften § 9.  

 

§ 74 Enkle trykkbeholdere 

Paragrafen oppheves. 
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§ 75 Personlig verneutstyr 

Paragrafen skal lyde: 

Personlig verneutstyr som definert i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig 

verneutstyr (PVU) (forskrift om personlig verneutstyr (PVU)), skal være i samsvar med kravene i den 

forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten. 

   

 

§ 76 Aerosolbeholdere 

Paragrafen skal lyde: 

Aerosolbeholdere som definert i forskrift om aerosolbeholdere (forskrift om aerosolbeholdere) skal 

være i samsvar med kravene i den forskriften, også når slike aerosolbeholdere brukes i 

petroleumsvirksomheten. 

 

§ 77 EMC 

Paragrafen skal lyde: 

Elektriske apparater som omfattes av forskrift om elektrisk utstyr (forskrift om elektrisk utstyr), og 

som brukes i petroleumsvirksomheten, skal være i samsvar med kravene i den forskriften når det 

gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, da med unntak av § 5. 

Apparater og faste installasjoner som omfattes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets forskrift om 

EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon (forskrift 

om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon), skal være i samsvar med kravene i 

den forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten. 

 

§ 78 ATEX 

Paragrafen oppheves. 

 

§ 79 Trykkpåkjent utstyr som ikke omfattes av innretningsforskriften 

Paragrafen oppheves. 

 

II 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2019.  

 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19940819-0819.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19940819-0819.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960301-0229.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1598?q=forskrift%20om%20elektrisk%20utstyr%20(FEU)
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-10-10-1598/§5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-15-378?q=forskrift%20om%20elektromagnetisk%20kompatibilitet%20(EMC)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-15-378?q=forskrift%20om%20elektromagnetisk%20kompatibilitet%20(EMC)

