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Prosedyre for midlertidig utstyr 

Disiplin Elektro Godkjent av Elektro Disiplin leder Rev. kode 1.0 

Dokument type Prosedyre Opphavsperson Elektro Disiplin leder Publiseringsdato 14.06.2019  

 Dok. nr. 
OKEA-DRG-MNT-PRO-272  

 Revisjons dato N/A   

Erstatter dok.nr. SEPNO200207000957, OKEA-DRG-OPS-PRO-272 

 
 
Hensikten med denne prosedyren er å sette krav i forbindelse med rekvirering, 
registrering, risikovurdering og bruk av midlertidig utstyr på Draugen plattform, 
som ikke allerede dekkes av NORSOK Z-015.  

 
Prosedyren angir krav til, samt beskriver de aktiviteter som skal utføres i 
forbindelse med rekvirering, registrering, installering, bruk, vedlikehold og 
demontering av midlertidig utstyr som skal tilkobles eksisterende plattform 
systemer. Prosedyren er også en retningslinje for utstyrleverandør for hvordan 
dette utstyret knyttes opp mot plattformens sikkerhetssystem 

 
Midlertidig utstyr er utstyr for tidsbegrenset bruk på innretninger og krever 
oppkobling for bruk og/eller utgjør en mulig tennkilde. Ref  NORSOK Z-015 punkt 
3.1.1. 
 
Kategori 1 
Kontainere i hht NORSOK Z-015 kapitel 4.2.   
Midlertidig el-anlegg. 
Kompakt-proover (målestasjon) 
Midlertidig gassdeteksjons kabinett med tilhørende detektorer. 
Måleutstyr som skal brukes i klassifisert sone og ikke regulert av AT prosedyre. 
Utstyr generelt som kobles opp mot Draugen prosessanlegg 
 
Kategori 2 
Elektrisk utstyr som skal brukes i boligkvarter, verksteder i bolikvarteret og/eller 
at bruk er regulert i andre prosedyrer. Dette utstyret skal kun kontrolleres av 
elektro personell før utsendelse til Draugen. Er dette utstyret i bruk utenfor 
boligkvarter og verksteder i boligkvarteret, skal utstyret inn på listen for 
midlertidig utstyr og kontrolleres månedlig. 
Elektrisk håndverktøy (alt utstyr drevet av el-strøm  eller batteri). 
Mindre måleinstrumenter. 
Høytrykkspylere, malingspumper og sveiseapparat 
Annet mindre elektrisk utstyr. 
Elektriske skjøteledninger 
 
Kategori 1 utstyr skal behandles i hht denne prosedyre og eget 
loggskjema fylles ut ref Vedlegg. 
 

Hensikt 

Omfang 

Definisjoner 
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Når kategori 2 utstyr skal tas i bruk på Draugen utenom boligkvarter og verksted 
skal dette gjøres gjennom arbeidstillatelsessystemet.  
 
 
Tabellen under viser roller og ansvar i forbindelse med midlertidig utstyr. 
 

Rolle Har ansvar for 
Elektro, 
ansvarshavend
e driftsleder 
 
 

At denne prosedyren er oppdatert og gjort kjent i 
organisasjonen. 
overordnet ansvar for at krav i denne prosedyren følges 
(inklusiv vedlegg), og at utstyret inspiseres/verifiseres før 
forsendelse til Draugen plattformen. 

Rekvirent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å sikre at personellet skal operere utstyret har nødvendig 
kompetanse og opplæring. 
å sette seg inn i prosedyren og sikre at utleier får kjennskap 
og tilegner seg nødvendig kompetanse for å levere utstyr i 
henhold til denne prosedyren og NORSOK Z-015 
å fylle ut vedlegg del 1. Krav til midlertidig utstyr  
Dokumentasjon skal være mottatt på forsyningsbasen 1 uke 
før planlagt utskipnings dato.  
Dokumentasjonen skal overleveres elektronisk, der annet 
ikke er avtalt/krevd. 
sende forhåndsmelding til elektro fagansvarlig mailadresse 
DRG-Elektro@okea.no   Seinest en uke før utsendelse. 

Utleier Å levere utstyr som tilfredsstiller krav i NORSOK Z-015 N og 
denne prosedyren. 
å kvittere dette ut på aktuelt vedlegg i NORSOK Z-015N 

Elektro 
Fagansvarlig 
Draugen 

Sjekke forhåndsmelding fra rekvirent og sjekklister fra fra 
Vestbase etter kontroll av inspektør 
gi tilbakemelding til Vestbase at utstyret kan sendes til 
Draugen. 
koordinere mottak, plassering, tilkopling, frakopling og 
tilbakesendelse av utstyret. 
påse at mottatt utstyr har gjennomgått tilfredstillende 
kontroll i henhold til bestilling og NORSOK Z-015N.  
å fylle ut vedlegg del 2, 3, 4, 5 og 6. Dvs. at elektro 
koordinerer jobben med oppkobling og utkobling i sin 
helhet. 
å gjennomføre en hand-over av ansvar til 
operasjonsansvarlig etter at utstyret er koblet opp offshore.  
at planlagt vedlikehold blir utført. 
teste sikkerhetssystemene mot Draugens kontrollsystem. 
å fylle ut LOGGSKJEMA FOR MIDLERTIDIG UTSTYR i h.h.t. 
ref vedlegg. Loggskjemaet skal inneholde alt midlertidig 
utstyr som kommer inn under NORSOK Z-015 4.2 
kontainere A-Z eller 3.1.1. 
å arkivere dokumentasjon offshore. 

Ansvarsforhold 

mailto:DRG-Elektro@okea.no
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Forsyningsbase Er delegert ansvaret for å kontrollere at utstyret er i h.h.t. 
bestilling, myndighetskrav, NORSOK Z-015 og krav i denne 
prosedyre. 
I denne prosedyre er forsyningsbasen delegert ansvar for 
forsendelse offshore.  
Etter at kontrollen av utstyret er ferdigstilt skal 
dokumentasjon og utfylte sjekklister  sendes på mail til 
fagansvarlig elektro på Draugen;  DRG-Elektro@okea.no   

Onshore 
kontrollør 

Kontrollere at utstyret er levert ihht denne prosedyre og 
NORSOK Z-015. 
Med hensyn til oppkobling mot Draugens oppkoblingen etter 
utleiers valg av alternativ 1 eller 2 . 
utstyr som ikke tilfredsstiller Norske Shell sine tekniske 
og/eller krav til dokumentasjon settes på ”HOLD” og 
rekvirent eller fagansvarlig elektro  Delivery/land informeres 

Operasjons-
ansvarlig leder 
offshore 

Operasjonsansvarlig for midlertidig utstyr ihht til denne 
prosedyre og utstyr definert i NORSOK Z-015 
skal påse at utstyret tilfredstiller krav i denne prosedyre 
under drift, og at teknisk integritet til enhver tid er 
opprettholdt.  
at alt personell som er involvert ved drift av utstyret har 
nødvendige kvalifikasjoner og er fullt innforstått med 
virkemåte og eventuelle krav og begrensninger.  
å sikre at det fylles ut arbeidstillatelse for innkobling og 
utkobling av utstyr. 

 
Aktiviteter som grenser opp til denne prosedyren, er beskrevet i: 
 

Dokumentnummer Tittel 

OKEA-DRG-MNT-PRO-865 Maintenance Progam Lifecycle Design 

Z-015N NORSOK STANDARD Midlertidig utstyr 

 
Disse skal kun gi en common alarm til plattformen ved feil. Alarm initieres fra 
kontainerens egen brannsentral og gir melding om unormal tilstand som  
brannalarm 
gassalarm 
tap av overtrykk 
tilstandsovervåkingsalarmer f.eks feil ved detektorer, eller  
brannsentral/manuell alarm.  
Utstyret er såkalt "self contained" og vil stenge seg ned ved deteksjon. 
 
Flere kontainere 
Ved oppkobling av flere kontainere i ett område der man kun har ett uttak for 
common alarm, man vil man da ved ”unormal tilstand” få en common alarm i SKR 
som forteller at det er gått en alarm i området.  
Hvis mer enn to kontainerene med Brann & Gass sentral, kan man bruke  F&G 
kabinett klassifisert for sone 2. Dette skapet har ”end off line motstandene” koblet 
i skapet. Dette betyr at vi i ikke får alarm dersom kabelen er skadet/defekt.  
 

Referanser 

Utstyr med 
egen 
brannsentral 

mailto:DRG-Elektro@okea.no
https://okeaas.sharepoint.com/:w:/r/sites/draugen/Styrende%20dokumenter%20Draugen%20Published/Maintenance%20Program%20Lifecycle%20Design.docx?d=wd75ea86c996b482483420a28dbea71cd&csf=1&e=Gier3t
http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&preview=true
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Kompenserende tiltak for å bruke F&G kabinettet er: 
Alle enheter har lyd og lys alarm i tillegg til common alarm, eller 
Døgn kontinuerlig brannvakt i området med radio og instruks om å gi beskjed til 
kontrollrom ved lys og lyd alarm. 
 

 
Alt midlertidig utstyr som skal tikobles prosessanlegget skal før installering 
risikovurderes og behandles med avvik i PIMS HSE. Det skal vurderes behov 
for risikovurdering som ROMS, HAZOP, etc. utover standard risikomatrise i 
PIMS HSE. Gjennomførte risikoanalyser og nødvendig teknisk underlag skal 
legges ved avviket. Dette for å sikre at teknisk integritet blir ivaretatt og 
grunnlag for TA ved godkjennelse av avviket. 
Alt midlertidig utstyr skal registreres i STAR for å gi oversikt på utstyr som 
befinner seg på plattformen. Dette skal registreres av Delivery team under 
jobbplanlegging. 
Midlertidig utstyr tilkoblet segment som er avstengt med ventilliste ifbm 
planlagt vedlikehold krever ikke avviksbehandling.  
Krav til PM-program skal synliggjøres i PIMS HSE og STAR. Ved eventuell 
utsettelse av avvik skal endret behov for vedlikehold vurderes. 

 
 
 
Utstyr som ikke er regulert av NORSOK Z-015, kobles opp mot Brann & Gass 
systemet på lik linje med andre detektorer i samme brannområde og vil gi ESD 
2.1 nedstenging. Se også Cause and Effect for gjeldende brannområde. 
Presentasjon gis på level 1,2 og 3 bilder, samt hendelse og alarmlister. 
 
Eksempel 
Enheter som f. eks sveisecontainere som ikke har egen brannsentral, men har 
behov for Brann & Gass deteksjon. 
Dette løses ved å installere samme type detektorer inne i containeren som er 
brukt ellers på plattformen og koble dette direkte opp mot plattformens Brann & 
Gass system, og ha samme aksjonene som tilsvarende detektorer i samme 
brannområde. Her blir da Cause and Effekt for gjeldende område lagt til grunn. I 
de tilfeller en slik container blir plassert i et område som fra før ikke 
gassdetektorer f. eks. C21 /W31 osv. velger man å koble disse opp mot systemet 
på samme måte som andre gassdetektorer i klassifisert område. 

 
I noen tilfeller kan det være ønskelig å sette utstyr, som ved feil kan gi 
gassutslipp i områder uten gassdeteksjon. Ett eksempel på dette er bruk av Coiled 
Tubing tårn på DOP dekk, der det i dag kreves gassdeteksjon i området. Dette vil 
kreve at man utplasserer flere detektorer i området.  
Det skal da brukes egen gass deteksjonssentral med minimum følgende 
spesifikasjoner 
− Klassifisert for sone 2 
− Inntil 10 detektorer 
− 1stk lampe på kontrollboks som viser at system er OK. 2 stk lamper som viser 

henholdsvis lav gass alarm og høy gassalarm.  
− Det bør være en bryter der man kan skru av lys og lyd alarm lokalt.  
− Lyd og lys alarmen skal aktiviseres ved 20 % LEL 

Registrering og 
risikovurdering 
av midlertidig 
utstyr 

Utstyr uten 
egen 
brannsentral 

Midlertidig 
utstyr for 
område 
deteksjon av 
gass 
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− Det skal gå et common alarm-signal ved 20% LEL til SKR. Common alarm-
signal angir kun at det er gassalarm i området, ikke hvilken detektor. 

− Lyd og lys alarmen skal være et blinklys og horn. Signalet skal være 
synlig/hørbart for de som jobber i området. 

− Spenningsforsyningen skal være fra en kurs med nedstengning ESD 2.1. 

 
Følgende plugger gjelder for tilkopling av midlertidig utstyr. 
 

Plugg Fase Plugg type Kl. El./Art. nr 

230V - 16 A En-fase STAHL 8575 / 12 – 306 06 15 531 00 

690V - 63 A Tre-fase STAHL 8579 / 12 – 405 05 15 531 38 

440V - 63 A Tre-fase STAHL 8579 / 12 – 411 11 15 531 60 

440V - 125 A Tre-fase STAHL 8581 / 12 – 411 11 8 581 017 
 
Følgende plugger gjelder for instrumenttilkopling (F & G signaler/signals). 
 

Type Bestillingsnummer El. nr 

21 pins ABB CEAG GHG 5912201 R 0002 15 763 74 
(digitale signaler) 

Plugg for Gassdetektor Stahl 8575/12-507 15 531 25 

Plugg for Telefontilkobling Stahl 8575/12-410 (grønn) 15 531 80 

Plugg for PA tilkobling Stahl 8575/12-404 (gul) 15 531 17 
 

 
Utstyr koblet mot stikkontakter i respektive områder vil stenge ned ved 
spenningsbortfall på disse etter gjeldende Cause and Effect for området. 
Generell kommentar Elektro/ Instrument/ Telecom. 
Vi har nå en løsning der man har permanente stikkontakter montert på de 
forskjellige områder klar til å plugge inn støpslene til containeren. Riktig støpsel 
skal være på plass av containeren før utsendelse til plattformen. 
Ved avvik må kontainere eventuelt modifiseres på land for å møte alle krav. 
Når kontainerne er fjernet settes det inn dummyplugger med innmonterte 
motstander der det er behov. Dette for å slippe at signalene må inhibiteres i CCR 
(sentralt kontrollrom) og for at kontrollsystemet skal opprettholde 
sløyfeovervåking. 

 
Luftdrevne pumper som skal drives av produksjon. 

− Alle pumper skal leveres med olje/silikon beregnet til pumpe 
− Anti Freeze skal leveres med hvis dette er nødvendig 

 
For alt utstyr som skal ut til Draugen og koples til eksisterende utstyr 
skal det verifiseres hvilke typer koplinger utstyret levers med og at det samsvarer 
med de tilkoplingspunktene som er tilgjengelige på Draugen.  
Dette gjelder for ferskvann, sjøvann, diesel, luft, N2 og alle prosess-systemer som 
det skal koples mot eller leveres til og som krever direkte tilkopling.    
Utstyret må ha en mulighet til avblødning, mellom avstengningsventiler, når 
utstyret skal stenges av og fjernes etter oppkopling.   

Elektrouttak 

Instrumentuttak 

Elektriske 
uttak i områder 
for midlertidig 
utstyr  

Utstyr som skal 
overvåkes av 
produksjon på 
dag / nattskift, 
og koplet opp 
mot ”live” 
system. 
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Nødvendig Instruks/opplæring må gis til de som skal overvåke utstyret, kreves 
det kontinuerlig overvåking må det ordnes med ekstra ressurser til dette formålet. 
Dette gjelder også Elektrisk utstyr og diesel drevet utstyr som trenger overvåking, 
tilkopling, smøring, ettersyn med etterfylling av olje, diesel, luft og vann. 
Instruksene må være klare på hvilke typer oljer etc som det skal etterfylles med 
og børleveres med tilstrekkelig smøremidler til låne/leie perioden, til utstyret er 
koplet fra og sendt på land.   

 
Midlertidig utstyr (containere og annet utstyr) skal ha et vedlikeholdsprogram. 
Alt utstyr som trenger funksjons- og tilstandskontroll skal beskrives særskilt i 
vedlikeholdsprogrammet, eksempelvis: 

− Ex-utstyr. 
− Løfteutstyr. 
− Vern for elektrisk utstyr. 
− Brann- og gassdetektorer med tilhørende sentraler. 
− Nedstengningssystemer og sikkerhetssystemer. 
− Isolasjonstester av elektrisk utstyr og kabler. 
− Kompressorer. 
− Dampkjeler. 
− Drivkoplinger og drivreimer. 
− Dieselmotorer. 
− Sikkerhetsventiler. 
− Nødlysarmaturer. 
 
Vedlikeholdsprogrammet skal beskrive det forebyggende vedlikeholdet, med 
beskrivende tekst og intervall. Vedlikeholdsprogram for midlertidig utstyr som er 
installert mer enn 3 måneder skal legges inn i STAR. 
Programmet skal ta hensyn til produsentens anbefaling, krav i normer og 
standarder og brukerens eller 
eierens erfaring. 
Leverandøren skal ha vedlikeholdslogg som dokumenterer det utførte 
vedlikeholdet, ref Norsok Z-015N punkt.4.8.2 
  

Krav til 
vedlikehold 



Dokument tittel:  

 
Prosedyre for midlertidig utstyr    

Dokument nr.: OKEA-DRG-OPS-MNT-272 Rev.: 1.0  

 

 

 

Side 7 av 7 
 

 
Tilkoblinger av stikkontakter / plugger 

Tilkoblinger

 
Loggskjema  

Loggskjema

 
 
Bestilling/Godkjenningsskjema (se tabellen under) 

Godkjenningsskjema

 
 
 

Del Skjemaet Fylles ut 

1 Krav til midlertidig utstyr av rekvirent/bestiller 

2 Forhåndsmelding offshore 

3 Forhåndskontroll offshore 

4 Godkjennelse for tilkopling offshore 

5 Test etter spenningssetting offshore 

6 Utkopling offshore 

 

Vedlegg 


