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Forord 

NOFO Standardene er utviklet av den norske petroleums- og skipsfartsindustri for å ivareta og 
vedlikeholde en tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet i en oljevernaksjon på norsk sokkel. 

NOFO Standardene er utviklet og basert på anerkjente standarder, med tillegg av bestemmelser som 
anses nødvendig for å oppfylle krav i den norske petroleums- og skipsfartsindustrien. Der det er 
relevant kan NOFO Standard brukes som den norske industris innspill i det internasjonale oljevern-
arbeid. 

NOFO Standardene administreres og publiseres av NOFO i Norge.  
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1 INNLEDNING 

Dette dokument spesifiserer tilleggskrav til NOFO Standard 2009 (rev. 06, august 2009) for 
områdeberedskapsfartøy som skal ha NOFO oljevernutstyr permanent installert om bord og som 
inngår i NOFO pool for oljevernfartøyer. 

2 FARTØY 

2.1 Ekstra områder / rom 

2.1.1 Lagring av reservedeler 

Det skal være et dedikert rom i forurenset område.  Rommet skal være tørt og oppvarmet og må ha 
dørk med drenering og antiskli. Rommet skal være i tilknytning til område for TransRec og Oljelense.   

Rommet skal inneholde arealer, stålskap og hyller etter følgende spesifikasjoner: 

 minimum 5 m
2
 fri dørk plass 

 2 stålskap (b 1000 mm, d 550 mm, h 1900 mm) 

 Hylleplass (b 950 mm, d 400 mm, h 1900 mm) 

 Forbruk av dørkplass til skap, hyller og arbeidsbenk:  8,4 m
2
 

2.1.2 Laboratorium 

Ett rom på minimum 10 m
2
 utenfor Eex-sonen skal være tilgjengelig for NOFO til bruk som 

laboratorium og plass for diverse elektronisk utstyr. 

Rommet skal være utstyrt med:  

 god ventilasjon  

 punktavsug på egnet plass ved arbeidsbenk. Avsuget må kunne låses i stilling 

 stålvask med varmt og kaldt vann for rengjøring av tilgriset laboratorieutstyr samt 
tømming av oljeprøver 

 stålbenk, hyller og skap 

 12 stikkontakter (230V) 

 Plass for ladestasjon for bærbart kommunikasjonsutstyr, dopplerlogg og lignende 

2.1.3 Skifterom i sluse mellom forurenset og ren sone 

Det skal være en passende rom som sluse mellom forurenset og ren sone nært installasjonsstedet for 
oljelense og oljeopptakerkran. Rommet skal benyttes av oljevernoperatørene til rengjøring og spyling 
av ytterbekledning og skifting til personlig bekledning.   

Rommet skal ha følgende utrustning regnet fra forurenset mot ren sone: 

1. Rengjøringsrom i egnet avlukke med håndhold dusj med varmt og kaldt vann for spyling 
og rengjøring av ytterbekledning for 2 samtidige brukere. 

2. Skifterom med tilfredsstillende søppelkapasitet for brukt ytterbekledning samt sittebenk i 
skillet mellom forurenset og ren sone. 
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3. Ren del for påkledning. 

4. Ventilasjonsarrangement med overtrykk i ren sone og vifte godkjent for Eex sone 2. 

2.2 Arrangement på shelterdekk 

2.2.1 Oljelensetrommel 

Oljelense skal være installert i skjermet område, rom på fartøyets styrbord side eller akter.  

Det skal være en luke i styrbord skuteside eller akter med en åpning på minimum 6000 mm bredde og 
2000 mm høyde for sjøsetting og ombordtaking av oljelensen. Nedre del av åpningen skal være 1500 
mm over dekk. Minimum avstand fra oljelensetrommel til skutesiden skal være 2000 mm. Skipssiden 
og annen struktur i denne åpningen skal være godt avrundet og med en radius på minimum 250 mm. 
Det skal ikke være noen skarpe kanter i dette område som kan skade oljelensen ved sjøsetting eller 
ombordtaking. 

Luken skal være hydraulisk operert, og låses hydraulisk i åpen posisjon. 

Det skal være toppluke over lensetrommel for enkel utskifting. 

2.2.2 Oljeopptakerkran 

Oljeopptakerkran skal være installert i området bak lensetrommel.  

Det skal være en luke i styrbord skuteside med en åpning på minimum 7670 mm bredde og 6500mm 
høyde for sjøsetting og ombordtaking av oljeopptakerkran, overløpsskimmer eller tungoljeskimmer. 

Ovennevnte luke skal være hydraulisk operert, og låses hydraulisk i åpen posisjon. 

Høyde under dekk skal minimum være 5800 mm uten måkevinger.  Med måkevinger skal høyden 
være 5600 med mer.  

NOFO kan dispensere fra krav til høyde under dekk og krav til toppluke hvis Måkevinge er installert. 

Ved oljevernaksjoner skal den forlengede oljeopptakerkran kunne sjøsettes utover skipssiden fra 
tverrskips (90 grader) og akterover til 55 grader aktenfor tvers. 

Det skal være toppluke over oljeopptaker for enkel utskifting. 

2.2.3 Posisjonering av skimmere 

Overløpsskimmer og tungoljeskimmer skal være plassert i samme område som oljeopptakerkran. 
Begge skimmerene skal være plassert slik at det er lett å bytte fra den ene til den andre skimmeren og 
enkelt for sjøsetting / ombordtaking. 

2.2.4 Antiskli på dekk for personsikkerhet 

Det skal være installert rister i hele det forurensede området med oljevernutstyr. Ristene skal være 
demonterbare. 

2.2.5 Drenering av shelterdekk 

Det skal være mulig med drenering direkte til tank av forurenset område. 
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2.2.6 Monitorering av aktiviteter på shelterdekk 

Det skal være kamera installert ved oljelensetrommel og oljeopptakerkran for å kunne monitorere 
personsikkerhet, sjøsetting og ombordtaking av oljevernutstyr fra broen. 

2.3 Slepearrangement for oljelensen 

2.3.1 Vinsj til hovedslep 

Det skal være vinsj/nok til hovedslep. 

2.3.2 Vinsj til tversoverslep 

Det skal være en vinsj for operasjon av tversoversleper. 

3 TILFØRSEL TIL OLJEVERNUTSTYR 

Operasjon av NOFO’s oljevernutstyr krever at følgende blir levert fra fartøyet: 

3.1 Elektrisk kraftuttak 

Det skal være 1 stikk 1 fase 16A/230V Eex-ed (Blå) – GHG 5114306 R 0001 i nærhet av oljeopptaker-
kran. 

3.2 Hydraulisk kraftuttak 

Utstyret skal være permanent tilkoplet fartøyets system og klar til bruk. 

Alle fartøyets koplinger skal være i nærheten av koplingene på NOFO’s utstyr. 

Fleksible slanger for kopling mellom fartøy og NOFO’s utstyr skal suppleres av fartøy. 

3.3 Uttak for høytrykksspyler 

Det skal være 2 uttak for høytrykksspyler i forurenset sone. 

3.4 Uttak for luft 

Uttak for luft skal plasseres i nærhet av lensetrommel. 

4 ANNET 

4.1 Arbeidsposisjon for skadestedsleder 

Det skal være arrangert med en dedikert arbeidsplass for skadestedsleder med følgende 
spesifikasjon: 

 5 tilknytningspunkt for datakommunikasjon  

 2 PC med mulighet for å presentere systemene som benyttes 

 Plotte-/kartbord med integrert flatskjerm (PC) som skal kunne presentere systemene 
som benyttes 

 Passiv tilgang til skjermbildene fra radar, oljeradar, kartplotter, IR kamera og Downlink 
fra bro 
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 Brukertilgang til en ECDIS 

 2 telefonliner 

 1 VHF 

 Oversiktstavle for status 

4.2 Plassering og tilknytning av fjernmålingsutstyr 

4.2.1 IR kamera 

Infrarødt kamera, video og søkelyskaster plasseres på brotak eller i mast med sikt 90 grader babord til 
styrbord side så langt akterut som mulig. Det må være sikt bak inn i lensebukt. 

4.2.2 Downlink og Dopplerlogg 

Skjermen må være integrert ved manøvreringsposisjonen under oljevernoperasjoner. 

Downlink antenne skal monteres foran på styrbord side av styrhustak. Minimum avstand til VHF 
antennen skal være 1,5 m. 

4.2.3 Skimmer PC 

Plasseres på egnet plass på bro. 

4.2.4 Tilknytning til internett 

Downlink, oljeradar, dopplerlogg, IR kamera og skimmer PC må være koplet til internett. 

4.3 Krav til utsettingstid NOFO oljelenser 

Utsetting og klar i formasjon i løpet av 1 time. 
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5 Tegninger 

5.1 Prinsippskisse for skifterom 

 


