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Har du oversikt over den siste NORSOK-
revisjonen?

Du har kanskje fått med deg at det har kommet ny NORSOK-revisjon? Og da
snakker vi ikke om revisjon 5, som kom i 2019. Den var det nemlig såpass stor
uenighet om, at komiteen måtte sette seg ned og se på det på nytt. Resultatet er
NORSOK Z-015 revisjon 6, gjeldende fra 31.12.2020.

Endringer i viktig standard
NORSOK Z-015 er den standarden alle som leverer midlertidig utstyr som
brukes på innretninger på norsk kontinentalsokkel, og som kommer inn under



definisjonen for midlertidig utstyr, må forholde seg til. Dette gjelder både
faste og flyttbare innretninger. Midlertidig utstyr er utstyr for tidsbegrenset
bruk om bord i en plattform og som krever oppkobling og/eller utgjør en
mulig tennkilde.

-Det er snakk om en ganske omfattende korrigering, og siden den kommer så
tett opp til forrige revisjon, kan det være litt vanskelig å holde styr på hva
som gjelder, sier Rolf Kinck. Han er kunderådgiver i Trainor, og har i årevis
jobbet med undervisning og salg av Ex-utstyr, både i Trainor og IKM
Instrutek.

Inviterer til gratis webinar
Trainor har hatt suksess med sin rekke av gratiswebinar om ulike temaer. Nå
inviterer Trainor til webinar med nettopp NORSOK-revisjonen som tema. –
25. februar vil jeg gå gjennom den siste revisjonen, og vise hva som er endret
i forhold til revisjon 5, forklarer Rolf. I løpet av 30 minutter kan du altså
skaffe deg oversikt over hva som gjelder. Det blir også tid til en kort innføring
om NORSOK og NORSOK Z-015, i tillegg til svar på spørsmål fra deltakerne.

Med mange års erfaring som kursinstruktør innenfor temaet NORSOK Z-015
har Rolf Kinck god oversikt over temaet. I sin tidligere stilling hos IKM
Instrutek jobbet han tett opp mot utstyrsleverandør av NORSOK Z-015-utstyr,
og har dermed erfaring både fra bruker, produsenter og regelverksforståelse.

Her kan du melde deg på webinaret.

Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som
alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.

https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Gratiswebinar
https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Gratiswebinar/Norsok-revisjon-6
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