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DYKKING I HENHOLD  
TIL NORSOK U-103 

YOUR PARTNER IN THE SHALLOW DEEP



LOV OG STANDARD

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov om petroleumsvirksomhet 
[petroleumsloven]

Skipsarbeiderloven/Skipssikkerhetsloven
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NORSOK U-100 Bemannede 
undervannsoperasjoner

NORSOK U-101 Pusteutstyr for dykking

NORSOK U-102 Remotely operated
vehicle

NORSOK U-103 Petroleumsrelaterte 
bemannede undervannsoperasjoner -

inshore

LOVER STANDARDER



NORSOK U-103
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Standard for innaskjærs 
petroleumsrelatert 
dykkeroperasjoner 

FORMÅLET 

Etablere krav spesifikasjon for 
typiske krav, leveranser og 

dokumentasjon mellom kunde 
og leverandør 

FOKUSET

Standarden revideres hvert 
femte år av 15  

industrimedlemmer fra
forskjellige selskaper, 

myndigheter og organisasjoner

ERFARINGEN

«Sertifisert i henhold til 
NORSOK U-103» 

FEILTOLKINGEN



BRUKSOMRÅDER

✓ Vedlikehold av offshore flyteenheter

✓ Vedlikehold av kaier på prossessanlegg

✓ Vedlikehold av ilandføring til
rørledninger

✓ Bistand til sjøvannskabel inntrekk / 
legging

✓ Spesialoperasjoner, f.eks HING
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✓ Havbruk

✓ Vind

✓ Anlegg

✓ Overalt ? 

HISTORISKE FREMTIDIGE
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Retningsgivende for lovverket Reduserer endringer

Operasjonell sikkerhet Rapporteringsstruktur

Gode prosess krav Øker kompetanse

Erfaringsoverføring Reduserer tolkninger

Standardiserer Normative referanser

FORDELER
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DRIFTSMESSIGOPERASJONELT

➢ God kvalitet 

➢ Forutsigbarhet

➢ Robusthet

➢ Prosjektstyring

HVA BLIR RESULTATET?  

➢ Arbeidsmiljø

➢ Læringsprosesser

➢ Styringssystemer

➢ Kompetanseheving



PÅSTANDENE 
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“NORSOK er dyrt må ha 5 mann
med spesielle sertifikater ”

DYRT!



DYRT! 

Må ha 5 mann med spesielle sertifikater!!!

✓ Nasjonalt minstekrav er minimum 4 

✓ Bemanning skal uansett risikovurderes

✓ Er beredskapen din dimensjonert godt?

✓ Har du satt deg inn i konsekvensene? 
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PÅSTANDENE 
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“NORSOK er dyrt må ha 5 mann
med spesielle sertifikater ”

DYRT!

«Komplisert utstyr og 
vedlikehold»

KOMPLISERT!



KOMPLISERT! 

Komplisert utstyr og vedlikehold!!!

✓ Ingen særlige kostbare tekniske avvik mellom
lov og standard lenger

✓ Utstyr basert på operasjonelle krav er å anses
som nødvendige gjøres risikovurderingen rett

✓ Krav baserer seg på utstyr som gir økt
operasjonell eller beredskapsmessig effekt

✓ Alt utstyr skal vedlikeholdes ihht leverandørs
spesifikasjon
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PÅSTANDENE 
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“NORSOK er dyrt må ha 5 mann
med spesielle sertifikater ”

DYRT!

«Komplisert utstyr og 
vedlikehold»

KOMPLISERT!

«Tøff konkurranse, jeg tilbyr 
minimum»

KONKURRANSE! 



KONKURRANSE! 

Tøff konkurranse, jeg tilbyr minimum!!!

✓ En kunde vil alltid anta at leveransen er 
dekkende, ikke et minimum. 

✓Med erfaringsbaserte prosesser finner man 
tid til å finne alternative løsninger til rett
pris

✓ Om alle tilbyr på et standardisert grunnlag
vil rett løsning vinne, det er rettferdig, fører
til utvikling og sikrere operasjoner. 
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PÅSTANDENE 
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“NORSOK er dyrt må ha 5 mann
med spesielle sertifikater ”

DYRT!

«Komplisert utstyr og 
vedlikehold»

KOMPLISERT!

«Tøff konkurranse, jeg tilbyr 
minimum»

KONKURRANSE! 

«Mye styr, masse papirer og 
sertifikater»

OFFSHORE!



OFFSHORE! 

Mye styr, masse papirer og sertifikater!!!

✓ Sertifikat betyr kompetanse, kompetanse
betyr effektivitet, effektivitet betyr
lønnsomhet. 

✓ Gode operasjon prosedyrer og
risikovurderinger fører til økt
leveransekapasitet og økt effektivitet

✓ Gjennomføring av erfaringsbaserte
“dykkeprosesser” hindrer ulykker og/eller
dårlig gjennomførte operasjoner, som igjen
gjør dykking attraktivt som løsning.
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ANSVARLIGHET

PÅSEPLIKTEN

ARBEIDSGIVER ANSVARET

ARBEIDSTAKERS PLIKT TIL MEDVIRKELSE



MEN DET HANDLER FØRST OG 
FREMST OM 
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