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Lov og forskriftskrav

• Lov og forskriftshierarki for servicekontainere 

• Definisjoner

• Arbeidsmiljøloven

• Petroleumsloven

• Innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr

• Aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretningen 
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Lov og Forskriftshierarki for Servicekontainere 

Forskrift om 
maskiner (MD)

EØS-vareloven

Markedsovervåking (MS) 

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i 
eksplosjonsfarlige område (Ex/ATEX)

Forskrift om 
trykkpåkjent utstyr 

(PED)

Forskrift om elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

Innretningsforskriften §§ 10 og 
om anlegg, systemer og utstyr 
og 10a om tennkildekontroll

Aktivitetsforskriften §25 
om bruk av innretninger 

EN- standarder

NORSOK-standard

Arbeidsmiljølovens krav
Petroleumslovens krav
Bestillers/eiers spesifikasjoner
Arbeidstakernes innspill

Bestilling til 
bruk i Norge

Eiers ansvar i forbindelse 
med mottak av ny enhet

• dokumentkontroll
• teknisk gjennomgang
• opplæring av personellNORSOK-standard
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Definisjoner av markedsdeltakere

Produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer et apparat eller får et 

apparat konstruert eller produsert, og som markedsfører det under 

eget navn eller varemerke 

Representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig 

fullmakt fra en produsent til å opptre på dennes vegne i forbindelse 

med nærmere angitte oppgaver 

Importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer et apparat 

fra en tredjestat i omsetning i EØS 

Distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom 

produsenten eller importøren, som gjør et apparat tilgjengelig på 

markedet 

Produsenten, representanten, importøren og distributøren 
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Definisjoner av bruk

Arbeidsutstyr: Tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap,

sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger, 

apparater, installasjoner, verktøy og enhver annen gjenstand 

som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelse av 

arbeid.

Bruk av arbeidsutstyr: Arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering og 

demontering, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, 

vedlikehold, pass og renhold,
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Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven)

§ 1-1. Lovens formål

Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med 

en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og 

sosiale utvikling i samfunnet, 
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Arbeidsmiljøloven

§ 5-5. Produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr

(1) Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet 

arbeidsutstyr som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn 

under loven, skal før arbeidsutstyret leveres til bruk, sørge for at det er konstruert og 

forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav.

(4) Med maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal det følge 

nødvendig og lett forståelig skriftlig bruksanvisning på norsk om transport, 

oppstilling, betjening og vedlikehold.

(5) Den som påtar seg å montere maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i denne 

paragraf, skal sørge for at de blir satt i stand og stilt opp i samsvar med lovens krav.

(6) Maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal, før det overdras eller 

utstilles, være forsynt med produsentens eller importørens navn og adresse, eller med 

annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren.
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Petroleumsloven

§ 9-1. Sikkerhet

Petroleumsvirksomheten skal foregå slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og 

utvikles i takt med den teknologiske utvikling.

§ 9-7. Kvalifikasjoner

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet skal ha de nødvendige 

kvalifikasjoner til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Opplæring skal finne sted i 

nødvendig utstrekning.

Kapittel 9. Særskilte krav til sikkerhet
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Innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr 

For utforming av anlegg, systemer og utstyr bør følgende standarder brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:

• NORSOK D-001 og D-002 for anlegg til bore- og brønnaktiviteter,

• NORSOK L-002 og L-004 for rør og ventiler,

• NORSOK P-002 for prosessanlegg,

• NORSOK R-001 for mekanisk utstyr,

• NORSOK R-002 for løfteutstyr,

• NORSOK S-002N kapittel 5 og A.12 i tillegg A for maskiner,

• NORSOK Z-015N for midlertidig utstyr,

• NORSOK U-100N og U-101 for dykkeranlegg og pusteutstyr,

• NORSOK U-001 og ISO 13628 for undervannsanlegg,

• IMCA/AODC 035 for elektriske anlegg for bruk under vann,

• IEC 61892 for elektriske anlegg og elektrisk utstyr,

• NS-EN ISO 11064 når det gjelder menneskelige feilhandlinger.

Veiledning til forskriften 

http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/d-drilling/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/d-drilling/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/l-piping--layout/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/l-piping--layout/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/p-process/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/r-lifting-equipment/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/r-lifting-equipment/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/s-safety-she/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/z-temporary-equipm/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/u-underwater-op/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/u-underwater-op/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/u-subsea/
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Aktivitetsforskriften § 25 Bruk av innretningen 

Bruk av innretninger og deler av disse skal være i henhold til krav som er fastsatt i og i 

medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og eventuelle tilleggsbegrensninger 

som følger av fabrikasjon, installering og ferdigstilling.

Veiledning til forskrift:

For å oppfylle kravet til bruk som nevnt i første ledd, bør standarden 

NORSOK Z-015N brukes for midlertidig utstyr.
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Forskrift om maskiner

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot

Forskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, 

leverandører og andre forhandlere av maskiner og produkter som omfattes av denne 

forskriften.

Forskriften gjelder også tekniske kontrollorganer når disse utfører EF-typeprøvinger i 

henhold til forskriften, jf. § 4.

Forskriften gjelder for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.
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Forskrift om maskiner

§ 8. Omsetning og levering av maskiner

Før en maskin settes i omsetning skal produsenten eller dennes representant sikre:

a) at maskinen oppfyller de relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet i 

vedlegg I 

b) at teknisk dokumentasjon jf. vedlegg VII, del A, er tilgjengelig 

c) at nødvendig brukerinformasjon, herunder bruksanvisning, gjøres tilgjengelig 

d) gjennomføring av relevante prosedyrer for samsvarsvurdering, jf. § 10 

e) utarbeidelse av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt, del A, og sørge for at 

erklæringen følger maskinen 

f) påføring av CE-merket i samsvar med § 13, jf. vedlegg III, og støymerking i samsvar 

med vedlegg XIII. 



PTIL/PSA

Forskrift om maskiner

§ 10. Prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner

Produsenten eller dennes representant skal gjennomføre én av følgende prosedyrer for samsvarsvurdering:

a) dersom maskinen ikke omfattes av vedlegg IV, skal prosedyren i vedlegg VIII gjennomføres. 

b) dersom maskinen omfattes av vedlegg IV, og er produsert i samsvar med harmoniserte standarder som 

omfatter de relevante grunnleggende kravene til vern mot fare for liv og helse, skal en av følgende 

prosedyrer gjennomføres:

- 1. prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII, 

- 2. prosedyre for EF-typeprøving, jf. vedlegg IX og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. 

vedlegg VIII pkt. 3, eller

- 3. prosedyre for full kvalitetssikring, jf. vedlegg X. 

c) dersom maskinen omfattes av vedlegg IV, og ikke er produsert i samsvar med eller bare delvis i samsvar 

med harmoniserte standarder, eller dersom det ikke finnes harmoniserte standarder for den aktuelle 

maskin, eller dersom en harmonisert standard ikke omfatter alle relevante grunnleggende helse- og 

sikkerhetskrav, skal produsenten eller dennes representant gjennomføre en av følgende prosedyrer: 

- 1. prosedyre for EF-typeprøving, jf. vedlegg IX og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. 

vedlegg VIII pkt. 3, eller 

- 2. prosedyre for full kvalitetssikring, jf. vedlegg X. 
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Forskrift om maskiner

§ 12. Forpliktelser for leverandører, virksomheter, og private mfl. som monterer maskiner

1. Når verken produsenten eller dennes representant oppfyller kravene i § 10, 

påhviler det enhver leverandør av maskiner å oppfylle dem. 

- De samme forpliktelser påhviler virksomhet som monterer maskiner eller setter sammen maskiner av 

deler av forskjellig opprinnelse.

- De samme forpliktelser påhviler den som monterer maskiner, setter sammen maskiner eller konstruerer 

og bygger maskiner til eget bruk.

2. Pliktene i denne paragraf nr. 1 skal ikke gjøres gjeldende for personer som monterer 

utskiftbart utstyr på en maskin eller traktor, forutsatt at maskiner og det utskiftbare 

utstyret passer sammen, og at maskinen og det utskiftbare utstyret som inngår, er 

påført CE-merking og følges av samsvarserklæringer.
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Forskrift om maskiner

§ 15. Tilsyn m.m.

Innenfor sine respektive ansvarsområder fører Arbeidstilsynet, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet eller den de gir myndighet, 

tilsyn med at forskriften overholdes. Tilsynsmyndighetene kan på sine respektive 

ansvarsområder fatte de vedtak som tilsynslovene gir hjemmel til.
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Forskrift om maskiner
1.1.2. Prinsipper for integrering av sikkerhet 
a) Maskiner skal være konstruert og utformet slik at de kan fungere, innstilles og vedlikeholdes uten at personer 

utsettes for risiko når operasjonene blir utført under forhold produsenten har forutsatt, men også ved feil bruk som 

med rimelighet kan forutses. Formålet med tiltakene skal være å fjerne enhver risiko for skade på liv og helse som kan 

oppstå i løpet av maskinenes forventede levetid, også under transport, montering, demontering, frakobling og når 

maskinen blir skrotet.

b) Ved valg av hensiktsmessige metoder skal produsenten eller dennes representant legge til grunn følgende prinsipper i 

denne rekkefølge:

– fjerne eller redusere risikoer så godt som mulig, dvs. at maskinen skal konstrueres og bygges på en måte som gjør 

at den er sikker i seg selv,

– treffe nødvendige vernetiltak overfor risikoer som ikke la seg fjerne,

– informere brukerne om gjenværende risikoer som er til stede når mulige vernetiltak er truffet, om det er påkrevd 

med spesialopplæring, og om det er nødvendig å bruke personlig verneutstyr.

c) Ved konstruksjon og bygging av maskiner og ved utarbeiding av bruksanvisninger skal produsenten eller dennes 

representant ikke bare ta i betraktning maskinens forutsatte bruk, men også ta hensyn til eventuell rimelig forutsigbar 

feilbruk.

Maskiner skal konstrueres og bygges slik at feilaktig bruk forhindres dersom slik bruk kan medføre fare. I de tilfeller 

erfaring viser at maskiner likevel kan brukes på feilaktige måter skal bruksanvisningen inneholde opplysninger om dette.

d) Maskiner skal konstrueres og bygges slik at det tas hensyn til de hindringene operatøren blir utsatt for, som følge av den 

nødvendige eller forventede bruk av personlig verneutstyr.

e) Maskiner skal leveres med alt spesialutstyr og tilbehør som er nødvendig for at de skal kunne justeres, 

vedlikeholdes og brukes på en sikker måte.
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Forskrift om maskiner

1.7.4. Bruksanvisning 

Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Bruksanvisningen skal 

utarbeides på et eller flere av de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som 

maskinen settes i omsetning eller tas i bruk.

Bruksanvisningen som følger maskinen skal være en «Original bruksanvisning». Når den 

«Originale bruksanvisningen» må oversettes til norsk, jf. første ledd, skal også den 

originale bruksanvisningen følge vedlagt.

Vedlikeholds instrukser som er beregnet for bruk av spesialisert personell, som utfører 

arbeid for produsenten eller dennes representant, skal være utarbeidet på et av de EØS-

språkene som dette personellet forstår.
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Forskrift om maskiner

1.7.4.1. Generelle prinsipper for utarbeidelse av bruksanvisning

c) Bruksanvisningens innhold skal ikke bare dekke maskinens tilsiktede bruk, men skal 

også ta høyde for enhver feilbruk som med rimelighet kan forutsees.

1.7.4.2. Bruksanvisningens innhold

(punkter fra a til v som skal følges der det er relevant)

Følgende punkter fremheves:

d) en generell beskrivelse av maskinen

g) en beskrivelse av maskinens tilsiktede bruk

h) advarsler om måter som maskinen ikke må brukes på, men som erfaringen viser kan forekomme

k) instruksjoner for levering til bruk og bruk av maskinen og om nødvendig instruksjoner for 

opplæring av operatørene

r) angivelse av hvilke justerings- og vedlikeholds operasjoner som skal utføres av brukeren, samt 

hvilke forebyggende vedlikeholdstiltak som skal overholdes
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Generelt om forskriften

• Forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr 

• Implementerer Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (såkalt PED) i norsk rett. 

• Hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven, petroleumsloven og TKO loven.

• Tilsynsmyndigheter er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet (Ptil).
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Formål (§ 1)

• Forskriften skal sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på 
markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav*.

*) Grunnleggende sikkerhetskrav er omtalt i forskriftens vedlegg 1.
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Virkeområde (§ 2)

• Forskriften gjelder for konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr 
og sammenstillinger med et tillatt maksimalttrykk (PS) på over 0,5 bar.

• Forskriften gjelder for standard trykkpåkjent utstyr tilknyttet rørledninger nevnt i § 3 bokstav 
a, blant annet det som finnes i trykkreduksjonsstasjoner og pumpestasjoner.

• Forskriften gjelder også for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel med de unntak 
som følger av § 3.
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Unntak (§ 3)

• Forskriften gjelder ikke for…. Bokstav a – u. 

• Noen eksempler fra § 3:
a) rørledninger som omfatter et rør eller et rørsystem beregnet på transport av fluider eller stoff til eller fra et anlegg 

(på land eller til havs), inkludert den siste avsperringsanordningen som er plassert innenfor anleggets område, og 
inkludert alt tilknyttet utstyr som er spesielt konstruert for rørledninger

i) brønnkontrollutstyr som brukes i forbindelse med leting etter og utvinning av olje, gass eller jordvarme og ved 
underjordisk lagring, og som er beregnet på å holde og/eller regulere brønntrykket. Dette omfatter brønnhode 
(ventiltre), utblåsningsventiler (BOP)

n) skip, raketter, luftfartøyer og mobile enheter til havs og utstyr som er særskilt beregnet på montering om bord i 
eller til framdrift av dem

• Forskriften gjelder ikke for installasjon/sammensetting av trykkpåkjent utstyr på stedet og under ansvar av 
bruker som ikke er produsent som i tilfeller "industrielle installasjoner".
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Utskiftninger, reparasjoner og modifikasjoner

• En komplett utskiftning av trykkpåkjent utstyr med nytt trykkpåkjent utstyr kommer inn under kravene i 
forskriften.

• Reparasjoner er ikke omfattet av forskriften, de er omfattet av annet nasjonalt regelverk f.eks. forskrift om 
farlig stoff og rammeforskriften.

• Ved modifikasjon av rørsystemer; Når innholdet, hovedformål og sikkerhetssystemer forblir i større grad 
det samme, oppfattes modifikasjon av eksisterende rørsystem som ubetydelig og er dermed ikke omfattet 
av forskriften.
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Forskriften handler om…

Forskrift om 
trykkpåkjent 

utstyr

Markeds-
deltakere

Tilsyns-
myndighetene

Kontroll-
organer

Trykkpåkjent 
utstyr

➢ DSB  
➢ Ptil

➢ Teknisk kontrollorgan
➢ Brukerinspektorat
➢ Tredjepartsorgan 

➢ Beholder
➢ Rørsystem 
➢ Sikkerhetstilbehør
➢ Trykkpåkjent tilbehør 
➢ Sammenstilling

➢ Produsent
➢ Produsentens representant
➢ Importør 
➢ Distributør
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Kategorisering av trykkpåkjent utstyr

• Avhengig av grunnleggende parametre:

• Tillatt maksimalttrykk (PS)
• Fluid gruppe (gass eller væske)
• For beholdere – Volum (V)
• For rørsystem – Nominell diameter (DN)

blir trykkpåkjent utstyr kategorisert etter 4 risikokategorier. 
Jo høyere kategori, jo høyere energi og dermed risiko. 

• I tillegg har man § 11 («kategori 0») - god ingeniørpraksis.  
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Samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr

Kategori Modul

I Modul A

II Modul A2, D1, E1

III Modul B (konstruksjonstype) + D, B (konstruksjonstype) + F, B (produksjonstype) + E, 
B (produksjonstype) + C2, H

IV Modul B (produksjonstype) + D, B (produksjonstype) + F, G, H1
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Kategorisering av trykkpåkjent utstyr

• Hvorfor er det viktig med riktig kategori?

• For å kunne velge riktig modul (fremgangsmåte for samsvarsvurdering)

• For kategori II, III og IV må teknisk kontrollorgan (etter produsentens valg) samsvarsvurdere trykkpåkjent 
utstyr og sammenstillinger

• For trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV skal arbeidsprosedyrer for permanente sammenføyninger samt 
personalet være godkjent av
➢ et teknisk kontrollorgan eller,
➢ et tredjepartsorgan

• For trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV skal NDT personellet være godkjent av et godkjent tredjepartsorgan.
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Samsvarsvurderingsorganer i Norge*

• Teknisk kontrollorgan
➢ KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS
➢ DNV GL AS
➢ Dovre Sertifisering AS
➢ Norsk Energi Kontroll AS

• Brukerinspektorat
➢ Yara Norge AS

• Godkjent tredjepartorgan
➢ DNV GL AS – Stavanger
➢ Dovre Sertifisering AS
➢ FORCE Technology Norway AS
➢ KIWA Inspecta AS
➢ KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS

*) Per 30.10.2019
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Markedsdeltakernes forpliktelser - påseplikt 

Produsent Importør Distributør

OBS! Distributør distribuerer utstyr innenfor EU/EØS, mens importør importerer utstyr fra tredjeland (utenfor EU/EØS). 
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Dokumentasjon og merking

Samsvarssertifikat 

(teknisk kontrollorgan)

Samsvarserklæring

(produsent)

Merking -
Merkeplate
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Samsvarserklæring
må utstede en samsvarserklæring for anlegge

• Produsenten må utstede en samsvarserklæring

• Den skal fastslå at kravene i Vedlegg I er oppfylt

• Skal oppbevares i 10 år

- Også teknisk dokumentasjon
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Merking (Vedlegg 1, nr. 3.3)
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Øvrig dokumentasjon

• Teknisk dokumentasjon (P&ID, rørskjemaer, materialsertifikater, sveiseprosedyrer, NDT 

rapporter, kvalifikasjoner for sveisepersonell, rapporter etter trykktesting, mm.)

• Risikovurdering

• Sikkerhetsinformasjon

• Bruksanvisning

• Ev. andre samsvarserklæringer og sertifikater
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Språk

• Sikkerhetsinformasjonen skal være på norsk. 

• Øvrige anvisninger skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

• Dersom trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger skal bringes i omsetning i en annen EØS-stat, 

skal opplysningene være på et språk fastsatt av denne EØS-staten.
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Harmoniserte standarder

• Standarder harmonisert med EU-direktiver.

• Om lag 230 standarder harmonisert med PED 2014/68/EU

• Liste over PED-harmoniserte standarder finnes på EU-kommisjonens nettside: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/pressure-equipment_en

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en
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Relevante kilder

• For alle produkter (inkl. trykkpåkjent utstyr)
➢ EU-kommisjonens «Blue Guide»

• For trykkpåkjent utstyr:
➢ Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

➢ PED Guidelines (EU Kommisjonens nett-side) 

• Lovdata: https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1631

https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1631
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Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i 

eksplosjonsfarlige område (Ex/ATEX)

Krav til servicecontainere på faste og flyttbare innretninger

Jan Sola Østensen

Overingeniør Elektriske Anlegg

Petroleumstilsynet – Prosessintegritet
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Hva er Ex utstyr og hvorfor er det krav om dette?

• Petroleumsanlegg vil typisk innebære 
eksplosjonsfarlige områder hvor det 
vil kunne forekomme brennbare 
væsker og eksplosjonsfarlig gass.

• Utstyr som skal plasseres i disse 
områdene skal sikres slik at 
antennelse unngås, eventuelt ved at 
antennelse/eksplosjon ikke spres til 
omkringliggende eksplosiv 
atmosfære. 

• Ex beskyttelse inngår som en naturlig 
del av tennkildekontroll

• Mangelfull tennkildekontroll vil 
kunne føre til storulykker tilsvarende 
det vi har sett andre steder i verden:

kilde: www.britannica.com



PTIL/PSA

Barrierefunksjoner og barriereelementer

Redusere ekspl. trykk

• Layout

• Eksplosjonsvegger

• Eksplosjonspaneler

• Deluge
Sikre evakuering og 

rømning

• Layout, struktur

• Nødkraft

• Nødlys

• Alarm/kommunikasjon

• Rømningsveier

• Evakueringsmidler

Hindre antennelse

• Brann- og gassdeteksjon

• NAS/isolering

• Ex/ATEX

• Tennkildekontroll

• Områdeklassifisering

LEKKASJE

• Design

• Materialer

• Inspeksjon

• Operasjon og 

vedlikehold

• Prosess-sikkerhet

Hindre lekkasjer

ANTENNELSE

BRANN / 

EKSPLOSJON

• Ventilasjon

• Gassdeteksjon

• NAS

• Trykkavlastning

• Drenering

Hindre spredning

EKSPLOSJON

BRANN -

ESKALERING

RØMNING, 

EVAKUERING 

OG REDNING

• Branndeteksjon

• Deluge / brannvann

• Passiv 

brannbeskyttelse

• Brannvegger

• NAS/trykkavlastning

• Drenering

Hindre eskalering

Sannsynlighetsreduserende     =>     Konsekvensreduserende
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Tekniske krav til servicecontainere i eksplosjonsfarlig 

område - generelt

• Servicecontainere benyttes ofte både på faste og flyttbare innretninger

• Kravene er gitt av regelverksføringene i HMS-forskriftene

• Prinsipielle forskjeller mellom krav til tennkildekontroll på faste og 

flyttbare innretninger.

• Umuliggjør dette servicecontainere som kan anvendes for både faste-

og flyttbare innretninger?

• Norsok Z-015 er et hjelpemiddel (en veiledning) for å oppnå løsninger 

som møter intensjonen i regelverket. Merk at gjeldende versjon (2012) 

ikke er fullt ut oppdatert. Oppdatering pågår.
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Tekniske krav til utstyr i eksplosjonsfarlig område -

innretningsforskriften

• Innretningsforskriften § 10a om tennkildekontroll, 2. ledd:

Utstyr og sikkerhetssystemer i klassifiserte områder skal oppfylle krav til bruk i eksplosjonsfarlige 

områder. 

Veiledningen angir følgende om dette:

For permanent plasserte innretninger skal utstyr og sikkerhetssystemer i klassifiserte områder og 

naturlig ventilerte områder på åpent dekk oppfylle kravene i forskrift om utstyr og 

sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område, jf. denne forskriften § 78. For flyttbare 

innretninger vises det til MODU Code kapittel 6.6 for elektrisk utstyr og kapittel 6.7.2 for ikke-

elektrisk (mekanisk) utstyr.

FUSEX (Norges innarbeiding av ATEX «byggedirektivet») vil dermed være gjeldende for Ex-utstyr på 

faste innretninger og MODU-koden for flyttbare innretninger 
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Flyttbare innretninger ved anvendelse av maritimt regelverk

• Flyttbare innretninger kan ved ivaretakelse av enkelte forutsetninger anvende maritimt 

regelverk (Tekniske krav i sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger eller 

tilsvarende), jf. rammeforskriften § 3.

• Enkelte anleggsdeler og utstyr er unntatt dette iht. IF § 1:

a) rammeforskriften § 3 omfatter bare bestemmelser om forhold av maritim karakter som ikke er 

direkte knyttet til den petroleumsfunksjonen som innretningen skal utføre. Paragrafen omfatter ikke 

bestemmelser om:

• bore- og prosessutstyr,

• allmenngyldige lyd- og lysalarmer,

• utstyr for personellforflytting og krav til personellforflytting på boredekk,

• arbeidsmiljøet for øvrig,

• Aktuelt utstyr og anleggsdeler følger da innretningsforskriften som anvist på forrige 

lysark.
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Flyttbare innretninger ved anvendelse av maritimt regelverk forts.

• Sdir sin forskrift om bygging av flyttbare innretninger § 6a om elektriske anlegg og 

utstyr og § 6b om maskinsystemer, 2. ledd: 

Elektriske anlegg og utstyr skal være i samsvar med gjeldende forskrifter for maritime elektriske 

anlegg (forskrift om maritime elektriske anlegg «fme»)

Installasjon av maskineri i eksplosjonsfarlig område skal være i samsvar med avsnitt 6.7 i MODU-

koden (1989).

• fme § 20 om beskyttelse mot antennelse i eksplosjonsfarlige områder:

Anlegg innenfor eksplosjonsfarlige områder skal være slik at det ikke frembringer fare for 

antennelse i slike områder.

• fme har videre henvisning til MODU-koden og IEC standardene (60079-serien og 61892-

serien)
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FUSEX (ATEX «byggedirektivet» - 2014/34/EU)

• Forskriften gir tilsvarende plikter til markedsdeltakerene som andre 

gjennomgåtte forskrifters innarbeiding av EU-direktivene.

• Flyttbare innretninger er unntatt, jf. FUSEX § 3 bokstav e. 

• Gir føringer for sertifisering/samsvarsvurderinger for utstyr og 

sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder og krav som skal 

imøtekommes ved samsvarsvurderingen

• Utstyrs iboende egenskaper til å kunne antenne hydrokarboner, støv 

etc.. avgjør om utstyret er omfattet av direktivet. 

• Sikkerhetssystemer som er ment til å øyeblikkelig avverge en 

begynnende eksplosjon og/eller avgrense det området som rammes av 

en eksplosjon, og gjøres tilgjengelig på markedet separat som systemer 

med selvstendig funksjon er også omfattet av forskriften.
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FUSEX (ATEX «byggedirektivet» - 2014/34/EU) forts. 1

• Krav til at elektrisk utstyr for bruk i sone 0 og 1, og ikke-elektrisk utstyr 

for bruk i sone 0 og forbrenningsmotorer sone 1 skal samsvarsvurderes

av sertifiseringsorgan (ATEX teknisk kontrollorgan) 

• Øvrig utstyr og sikkerhetssystemer kan samsvarsvurderes ved «intern 

produksjonskontroll» hvor produsenten selv sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte produktene oppfyller krav i forskriften.

• Vedlegg 2 beskriver generelle krav (eks. til merking og bruksanvisning), 

spesifikke krav avhengig av utstyrs-kategori/gruppe (hvilke soner 

utstyret kan benyttes i) og til sikkerhetssystem for produktene. 

• Merk at ikke alle deler av forskriften er relevant for 

petroleumsvirksomheten, ref. eksempelvis deler som gjelder for gruver.
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FUSEX (ATEX «byggedirektivet» - 2014/34/EU) forts. 2

• IF § 78 om ATEX er opphevet

• Ptil er skrevet inn som myndighet direkte i forskriften:

• Anvendelsen innenfor petroleumsvirksomheten (landanlegg og faste innretninger) er 

uavhengig av denne endringen.
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MODU-koden – krav til utstyr og sikkerhetssystemer i 

eksplosjonsfarlige områder

• MODU-koden punkt 6.6.3:

Electrical apparatus used in hazardous areas should be manufactured, tested, 

marked and installed in accordance with international standards* and certified

by an independent testing laboratory recognized by the administration. 

- Det vises ved stjerne «*» til IEC 60079-serien.

• MODU-koden punkt 6.7.2:

Mechanical equipment and machinery in hazardous areas should be so 

constructed and installed as to reduce the risk for ignition from sparking due to 

the formation of static electricity between moving parts and from high

temperatures of exposed parts due to exhaust or other emissions.

• MODU-koden inneholder krav til tredjeparts sertifisering for alt

elektrisk utstyr. For ikke-elektrisk utstyr vil det være tilstrekkelig med 

dokumentasjon som tilsier at utstyret er egnet for plassering i 

eksplosjonsfarlige områder
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Kort oppsummert

• Sertifiseringskravene er forskjellige.

• Etterlevelse av IF § 10a sikrer også etterlevelse av krav i maritimt 

regelverk. 

• Elektrisk utstyr blir som oftest sertifisert av sertifiseringsorgan. 

Sertifiseringsorganene bruker å sertifiserte iht. både ATEX-direktivet 

og IECex. Begge sertifiseringene benytter IEC-60079-serien (ref. også 

MODU-koden)

• ATEX sertifisering/dokumentasjon for ikke-elektriske tennkilder vil 

kunne legges til grunn for dokumentasjon også for flyttbare 

innretninger (ivaretakelse av krav i MODU-koden).

• Om man dermed passer på at utstyret både oppfyller ATEX og 

forutsetningene i MODU-koden vil utstyret kunne anvendes både på 

faste- og flyttbare innretninger.



PTIL/PSA

Norsok Standard Z-015 Midlertidig utstyr

Ola Heia 

Sjefingeniør

Bore & Brønnteknologi
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Norsok Standard Z-015 Midlertidig utstyr

• Hvorfor utvikle standard for midlertidig utstyr

• Regelverkskrav

• Anvendelse på innretninger

• Vedlikehold

• Begrensninger

• Hva er nytt i revisjon 5 (2019)

• Veien videre
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Norsok Standard Z-015 Midlertidig utstyr

Hvorfor utvikle standard for midlertidig utstyr

1. Operatørselskapene hadde ulike modeller for innleie og bruk av utstyret

2. Ansvaret for leid utstyr (3. parts) falt mellom flere stoler

3. Utstyret som var leid inn for en kortere periode ble mangelfullt vedlikeholdt

4. De fleste enheter definert som midlertidig utstyr har elektrisk tilkopling

• behov for tennkildekontroll (spesifikke krav til jording)

• avhengig av bruk og risikovurderinger er plassering viktig (sone)

5. Behov for kvalifisert utsjekk av midlertidig utstyr før utsending offshore

• Unngå feilbruk

• Unngå å sende i land pga. at utstyret ikke var kvalifisert til bruk på innretningen

Basert på dette ble tatt initativ av OD til å lage en felles standard i samarbeid med 

operatørselskaper og entreprenører i 1996
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Norsok Standard Z-015 Midlertidig utstyr

Regelverkskrav

1. EØS-avtalen har en del krav som ethvert utstyr skal tilfredsstille

2. Ptil sitt regelverk har også krav som omfatter bruk av midlertidig utstyr

• Innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr, ref. veiledningen punkt g) –

omhandler funksjonskrav til midlertidig utstyr

• Aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, ref. veiledning fjerde avsnitt viser 

til bruk av midlertidig utstyr – se også aktivitetsforskriften kapittel IX som omhandler 

vedlikehold av utstyr.

Det er krav både til utforming og bruk av midlertidig utstyr
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Norsok Standard Z-015 Midlertidig utstyr

Anvendelse på innretninger

1. Vedlikehold

Som det fremgår av regelverket er det krav til at midlertidig utstyr vedlikeholdes.

Midlertidig utstyr som brukes utover 12 måneder på samme innretning  skal normalt være en del 

av vedlikeholdet som for det fastmonterte utstyret.

1. Begrensninger

I forbindelse med kontraktsoppsett vises i en del tilfeller til standarden.

I en del prosjekter er det unødvendig å vise til at alle forhold standarden viser til

• En normative ‘’krav’’ i standarden er irrelevante f. eks. ifm. med fjerning hvor systemer er 

frakoplet,

• Det midlertidige utstyret er plassert slik at det  ikke utgjør noen risiko (ikke tennkilder, eller 

plassert i f. eks. ikke-klassifiserte soner

Det er viktig å legge merke til at Z-015 viser til flere ulike standarder og regelverkskrav 

Dette er en følge av standarden er et ‘’bindeledd’’ mellom forskjellige krav til midlertidig utstyr basert på 

anvendelsen av dette utstyret
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Norsok Standard Z-015 Midlertidig utstyr

Hva er nytt i revisjon 5 (2019)

• Den engelske teksten gjelder ved eventuelle fortolkninger

• Noe større grad av henvisninger til anerkjente standarder

• Redaksjonelle endringer

Revisjon 5 vil bli utgitt i løpet av 4. kvartal 2019
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Markedstilsyn i Ptil

Jan Ketil Moberg  

Fagleder 

Logistikk og beredskap
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Petroleumstilsynet (Ptil) er ansvarlig markedsovervåkingsmyndighet for harmoniserte 
produktdirektiver innen vårt myndighetsområde, slik som eksempelvis maskindirektivet, ATEX, 
personlig verneutstyr og trykkdirektivet (PED).

Ptil følger opp markedsovervåking i et eget prosjekt i samarbeid med andre myndigheter både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Vi har både en proaktiv og reaktiv tilnærming i forhold til markedsovervåking.

En proaktiv markedsovervåking er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker produkter i 
markedet om de er i henhold til kravene i produktdirektivene. 

En reaktiv markedsovervåking skjer hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke 
om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.
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Hvorfor fokuserer vi på Markedsovervåking (MS)?

Som bidrar til å:

• sikre at varer er i samsvar med krav som er 

fastsatt i det harmoniserte EØS-regelverket

• forhindre at farlige produkter kommer på 

markedet 

• oppnå like konkurransevilkår

• ha  en likeverdig og ensartet håndheving av 

det harmoniserte EØS regelverket blant 

myndighetene 

MS er en oppfølging av norsk regelverk-

(forpliktelse)

• “New” Market Surveillance Framework –

Regulation (EC) 765/2008, med mer

• Innarbeidet i EØS vareloven 12.4.2013 i 

Norge 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-04-

12-13?q=NL/Lov/2013-04

• Harmonisert EØS produktregelverk 

innarbeidet i norsk regelverk*

• Maskindirektivet (MD)

• ATEX 

• Trykkpåkjent utstyr (PED)

59

*) Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i 
petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)
Kap. XV. Innarbeiding av EØS-regelverk. FOR-2010-04-29-634
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-29-634?q=petroleumstilsynet maskin

59

Markedsovervåking 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-04-12-13?q=NL/Lov/2013-04
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Forordning (EF) 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-04-12-13

Denne blir erstattet med:

EU forordning – fri varebytte

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=EN

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-04-12-13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=EN
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Hvem er direkte påvirket av det harmoniserte produktregelverket?

• Produsent , eller representant, importør (europeisk) , distributør  har 

ansvaret for at produktet møter kravene i det harmoniserte 

produktregelverket

• Kjøper /eier/bruker har også et ansvar for å se til at produktet er 

sikkert for tiltenkt bruk – operatørens påseplikt
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Regelverksreferanse  Innretningsforskriften:

De som er opphevet er kommet inn i de norske forskriftene - virkeområdebestemmelser.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-10-171

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-10-171
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Regelverksreferanse  Innretningsforskriften:

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849


PTIL/PSA

64

Forskrift om maskiner – Lovdata, Kapittel III Tilsyn med forskriften:

§ 15.Tilsyn m.m.
Innenfor sine respektive ansvarsområder fører Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og 
Petroleumstilsynet eller den de gir myndighet, tilsyn med at forskriften overholdes. Tilsynsmyndighetene kan på sine respektive 
ansvarsområder fatte de vedtak som tilsynslovene gir hjemmel til.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544#KAPITTEL_3

64
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EU – Retningslinje for markedsovervåking
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Markedsovervåking 

http://ec.europa.eu/growth/single-
market/goods/building-
blocks/market-
surveillance/organisation/administrati
ve-cooperation-groups_en

Markedsovervåking (MS) EU:

http://ec.europa.eu/growth/single-
market/goods/building-blocks/market-
surveillance/organisation/administrative-cooperation-
groups_en

66

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_en
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Oppsummert innen markedsovervåking

Ptil har et årlig program for markedsovervåking

Ptil gjennomfører både proaktiv og reaktiv markedsovervåking og legger EU 
«good practice» til grunn.  

Valg av produkter blir identifisert gjennom ordinære tilsyn og andre 
informasjonskilder som statistikk ift hendelser.

Ptil har et samarbeid med andre etater gjennom et nettverk av myndigheter 
som har ansvar innen markedsovervåking (industrinettverk).

Ptil har et samarbeid rettet mot kompetansebygging innen markedsovervåking 
med andre etater.

Ptil har gjennomført flere markedsovervåkingsaktiviteter i samarbeid med 
arbeidstilsynet (eksempelvis ståltaustropper).
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Ptil sin erfaring fra markedsovervåkingsaktivitet

Hendelser med fallende gjenstander

Aktivitetene knyttes til produktsikkerhet

Ola Heia

Sjefingeniør

Bore & Brønnteknologi
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Hendelse
Hendelse 1: Brudd i ståltau i heiseanretning:
• Drøye 14 tonn falt ca 10 meter da ståltau røk

• Ingen personskade
• Kun materielle skader

Hendelse 2: Mating av rørlengder til boredekk:
• Gjentagende hendelser med rørlengder som falt ut av krybbe i mate-maskin

• Ingen personskade
• Kun mindre materielle skader 

Metoden for hvordan utføre en markedsovervåksaktivitet er beskrevet i EU Guide «Good practice for 
market surveillance»

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23041.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23041
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Etterspurt dokumentasjon

• Samsvarserklæringer

• Organisasjonskart

• Bruksanvisning

• FMECA

• Concept Review Report

• Product Certificate

• Functional Description

• Technical Description

• Design Review Report

• Technical Risk Assessment

• Design Verification Report

• FMECA Validation Program

• General Arrangement
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OBSERVASJONER:

• Mangelfull identifisering av farene ved bruk av maskin

• Risikovurderinger var ikke fullstendige, funksjonelt basert/teknisk basert 

• Ofte ikke sammenstilt, gikk glipp av flere av risikomomenter som ellers kunne vært 

fanget opp

• Design var ikke optimal for å hindre fallende gjenstander

• Utfordring med å kunne dokumentere at en er i henhold til krav i 

«forskrift om maskiner»

• Bruksanvisning var ikke på Norsk

• Informasjon til brukerne om gjenværende risiko når mulige vernetiltak 

er gjennomført, om det er påkrevd med spesialopplæring og om det er 

nødvendig å bruke personlig verneutstyr, ble ikke formidlet.
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OBSERVASJONER:

• Definerte vernetiltak angående sikring mot fallende last var ikke 

gjennomført (begge hendelsene av)

• Mangelfull tilbakemelding ang hendelser, feil og mangler til 

fabrikant/leverandør fra bruker/eier

• Mangelfull gjennomgang av tilsendte informasjonsbulletiner (bruker)

• Mangelfull produktrelatert kompetanse på deler av involvert utstyr 

(leverandør)



PTIL/PSA

Oppfølging fra fabrikant/bruker etter 

markedsovervåkingsaktivivtet

• Endringer i design

• Innføring av nye metoder for risikoreduksjon både på komponentnivå og 

på sikkerhetsfunksjonsnivå for maskinenes integritet

• En innså et behov for bedre å integrere sikkerhetsfunksjoner i FMECA.

• Heving av kompetanse innen relaterte fagområder (produktrelatert)
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Oppfølging fra fabrikant/bruker etter 

markedsovervåkingsaktivivtet

• Forbedring av krav, dokumentasjon og arbeidsprosess for å kunne forsikre 

seg at en tilfredstiller kravene i bla. «forskrift om maskiner» (EU-direktiv)

• Forbedring av vedlikeholdsstyring/vedlikeholdsprogram

• Forbedring av brukermanualer

• Utsending av informasjonsbulletiner til kunder ved behov

• Tilbakemelding fra bruker/eier til fabrikant og leverandør er noe uklar
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OPPSUMMERING

Utfordringene blir om mulig enda større enn i disse to tilfellene der flere 

leverandører setter sammen en integrert maskinpark (bla «robotisering»).

Ansvaret for sikkerheten til det endelige sluttproduktet kan av og til synes 

uklart, særlig ved modifikasjoner av eksisterende maskinparker med nytt og 

gammelt utstyr fra ulike leverandører, og som er avhengig av å «snakke 

sammen» for å kunne utføre sine krevde funksjoner/oppgaver.

Risikovurderinger som har blitt foretatt så langt, har vist seg å være til dels 

utilstrekkelige. En har kun i begrenset grad fanget opp alle farene.
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Markedstilsyn i Ptil

Ptils erfaringer med markedstilsyn 
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Produsent/importør/distributør?

• Produsenten skal designe seg bort fra farer

• Fjerne farer ved bruk av vernetiltak

• Måle utstyret opp mot standarder (Samsvarsvurdering)

• Utarbeide bruksanvisning som hensyntar restfarer ved bruk og forteller bruker:

- Hvordan utstyret skal brukes

- Hvordan utstyret ikke skal brukes

- Hva og hvordan en skal foreta produktspesifikk opplæring

- Hvordan førbrukskontroll skal utføres

- Hvor ofte en bør utføre utvidet kontroll

- Hvordan periodisk kontroll skal utføres

- Hvordan en skal kontrollere de viktige elementene i utstyret

• «Følges maskinforskriften reduseres faren for ulykker»
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Hvor finner en kravene til bruksanvisningens 

innhold? 

Maskinforskriften vedlegg I

del: 1.7.4.2 punktene a) til v) som omhandler og passer til produktet, 

del: 4.4 punkt 4.4.1 for løfteredskap med underpunkt a) til d) 

4.4.2 for løftemaskiner med underpunkt a) til e)

I tillegg finner vi krav i de standardene som det refereres til i samsvarserklæringen

- Eksempler på dette er:

- NS-EN ISO 12100:2010 under punkt 6.4

- NS-EN 13414-1:2008 under punkt 7

- NS-EN 12385-1:2008 under punkt 7

- NS-EN 12385-3:2008 (relevante deler)

- NS-EN 12385-4:2008 under punkt 7
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Ptils oppfølging av produsenter/leverandører

• Markedsovervåking av løftutstyr i bruk i forbindelse med boreutstyr

• Markedsovervåkingsprosjekt sammen med Arbeidstilsynet

• Markedstilsyn mot leverandør av utstyr på boredekk etter hendelser

• Markedstilsyn mot produsenter av ståltaustropper og kjetting stropper sammen med 

Arbeidstilsynet etter hendelse med løfting av sjøvannspumpe offshore

• Markedstilsyn etter hendelse omkring løftestropp for løfting av betongelementer-

bistand til Arbeidstilsynet

• Markedstilsyn mot leverandør/importør av traverskran etter mangler påvist under 

tilsyn
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Markedsoppfølging/tilsyn

Arbeidstilsynet og Ptil utførte i 2016 en markedsovervåkingskampanje med fokus på 

løst løfteutstyr og enkle løfteinnretninger som var basert på observasjoner gjort i tilsyn 

mot næringen.

Kampanjen omfatter løst løfteutstyr og enklere løfteinnretninger som omfattes av 

forskrift om maskiner § 1 jf. §2 

a) maskin/løfteinnretning

d) løfteredskap

e) kjetting, kjeder, tau og stropper
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Produkter som inngikk 

• Ståltau-slings

• Ståltau

• Kjetting-slings

• Kjetting

• Manuell kjettingtalje

• Løpekatter

• Bjelke-klemmer

• Øyebolter
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Brukermanualer vurdert opp mot maskinforskriftens krav i vedlegg 1.7.4.2

0

10

20

30

40

50

60

Ståltau stropper Ståltau Kjetting stropper Kjetting Manuelle
kjettingtalje

Manuelle løpekatter Bjelke-Klype Øyebolter

Maks poeng pr. produkt Oppnådd gjennomsnitt poeng



PTIL/PSA

Oversikt over de enkelte selskapers oppnåelse mot maksimal oppnåelse, 21 selskaper 

SUM tot pr selskap 270 31 154 128 317 64 290 224 186 170 305 0 185 151 184 193 37 89 46 136 138

Maks oppnåelig 372 372 372 372 372 222 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 108 372 276 153 372

Oppnåd i % av 100% 73 8 41 34 85 29 78 60 50 46 82 0 50 41 49 52 34 24 17 89 37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

SUM tot pr selskap Maks oppnåelig Oppnåd i % av 100%



PTIL/PSA

Oppsummering av inntrykk fra 

dokumentgjennomgang

Vesentlige mangler i dokumentasjon hos flere av de involverte

- Manglende forståelse for hvordan og hvorfor en utarbeider bruksanvisning

- Mangler ved hvordan utstyret skal brukes

- Mangler ved hvordan brukeropplæring skal utføres

- Mangler ved beskrivelse av brukerkontroll og hvordan dette utføres

- Mangler ved informasjon om hvordan 12 månedlig kontroll skal utføres samt kontrollkriterier for 
denne kontrollen

Manglende forståelse for hva og hvordan en samsvarserklæring skal dokumenteres og 
utføres

- Manglende forståelse for hva en samsvarserklæring skal inneholde

- Mangler ved bruk av referanser mot harmoniserte standarder
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Markedstilsyn etter hendelse

Våren 2018: Tilsyn mot produsent av boreutstyr 

- Forbedringspunkter opp mot sikkerhet og informasjon

Våren 2018 gjennomførte Ptil sammen med Arbeidstilsynet et markedstilsyn mot 12 

produsenter av ståltau og kjettingstropper. 

▪ Bakgrunnen for dette markedstilsynet:

- Ptil og Arbeidstilsynets markedstilsyn mot 21 leverandører av løst løfteutstyr

- Oppfølging av hendelse om bord på Maersk Interceptor

▪ Resultat fra tilsynet: 

- 6 pålegg om utbedringer av bruksanvisninger og samsvarserklæringer
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Markedstilsyn bistand Arbeidstilsynet

Vinter 2019: Gjennomført tilsyn sammen med Arbeidstilsynet mot leverandør av 

løfteutstyr til betongindustrien. Ståltaustropp med løfteanker for elementløfting.

▪ Ståltaustropp manglet tilstrekkelig bruksanvisning

▪ Ståltaustropp hadde for lav sikkerhetsfaktor

▪ Distributør var ikke innforstått med sitt ansvar som forhandler i henhold til forskriften
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Takk for oppmerksomheten!


