
 
Internkontrollhåndbok Energi kap. 10 kontrollpliktig utstyr 

 
STY-600502 

   Rev.: 005  
 

 Styringssystem Dokumentansvarlig: Stenvig, Johan Ingolf 08.02.2017    
 

 Retningslinje Godkjent av:  Stømer, Terje Side: 1 av 8 

 

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet. 

10. KONTROLLPLIKTIG UTSTYR 

10.1. Spenningsprøver 

10.1.1. Kontrollhyppighet   

Årlig. 
 
10.1.2. Kontrollens omfang 

Spenningsprøveren skal være rene og fri for riper på overflaten. Kontroller at bruksinstruks følger 
indikatoren. Kontroller at merketeksten er godt leselig. Spenningsindikatoren skal funksjonsprøves. 
 
10.1.3. Krav til kontrollør 

Energimontør eller Elektromontør A, H. 
 
10.2. Jordingsapparat 

10.2.1. Kontrollhyppighet  

Årlig. 
 
10.2.2. Kontrollens omfang 

Kontroller faseklemmene for eventuelle korrosjonsskader. Se nøye på kontaktflatene. Kontroller 
også at spindelens gjenger går lett hele veien. Den vanligste skade på et jordingsapparat er lissens 
overgang til innfesting (kabelsko).  
 
Er isolasjonen skadet kan dette utbedres med tape eller krympestrømpe.  

 
Kontroller alle jordingslisser. Ved trådbrudd skal den / de lisser det gjelder skiftes. Skrue til 
tilkoblingspunkt skal være uten skader og mutter skal være mulig å skru uten verktøy. Vingene på 
mutter til tilkoblingspunkt skal være hele.  
 
10.2.3. Kontroll av merking 

Faseklemmer skal på en tydelig og varig måte være merket med fabrikknavn eller merke, 
typebetegnelse og med maksimum lissetverrsnitt, samt om nødvendig være merket med det 
ledertverrsnitt de er godkjent for. 
 
Jordfesteklemmer som inngår i kortslutningskretsen skal være merket tilsvarende faseklemmer. 
 
Jordingslisser som inngår i kortslutningskretsen skal på varig og tydelig måte være merket med Cu- 
tverrsnitt, merkekorttidsstrøm og med angivelse av hvilke objekter jordingsapparatets faseklemmer 
er godkjent festet på, f.eks. bare for bruk på linjer. 
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10.2.4. Ettersyn av jordingsapparater 

Ved bruk av jordingsapparater skal disse kontrolleres visuelt etter bruk. Henges opp på anviste 
plasser, og behandles skånsomt. 
 
Apparater som har vært kortsluttet skal kasseres. 
 
10.2.5. Krav til kontrollør 

Energimontør eller Elektromontør A, H som har fått opplæring i slik kontroll. 
 
10.3. Betjeningsstenger 

10.3.1. Kontrollhyppighet   

Årlig. 
 
10.3.2. Kontrollens omfang 

Betjeningsstenger skal være tørre og rene. Kontroller stengene visuelt, og påse at det ikke finnes 
riper, sprekker, sår eller andre skader. Kontroller at merkingen er godt leselig og at markeringsring 
og skrubeslag ikke er skadet. På BR-stenger må regnskjermen kontrolleres nøye.  
 
Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys 

kan virke nedbrytende på stangoverflaten. 

 

10.3.3. Vedlikehold av gule isolerstenger type MGB / MGF 

Gule betjeningsstenger som er nedsmusset eller hvor det er riper i overflaten skal renses, eventuelt 
repareres. Stengene vaskes med lavaromatisk White Spirit, i ekstreme tilfeller med Aceton. Sørg da 
for god ventilasjon. Ripene fjernes ved nedsliping med sandpapir (ikke smergel). Stengene 
overstrykes til slutt med en to-komponent isolasjonslakk (Stars D-D-lakk). Sår og større skader på 
gule betjeningsstenger repareres ikke. Stengene skal da kasseres. 
 
10.3.4. Vedlikehold av oransje betjeningsstenger type ABC 

Betjeningsstengene vil etter en tids bruk miste noe av sin overflatefinish. Det kan derfor være 

nødvendig å behandle stengene med silikonvoks type GP 624. Denne smøres på og gnis ut med en 

ren myk klut som ikke loer. 

 

Rens stengene med Aceton eller Methyl Ethyl Ketone (MEK). Forekommer det riper i overflaten må 
stengene slipes ned med sandpapir (ikke smergel). Deretter påføres stengene glansfornyer type C 
400-1520 med en ren myk klut. Glansfornyeren som også betegnes Epoxoglas Glos Restorer, er en 
hurtigtørrende to-komponent isolasjonslakk. 
 
Sår i overflaten på betjeningsstenger må repareres før stengene tas i bruk igjen. Slip bort brutte 
fibre med sandpapir. Rens sårstedet med Aceton. Lag en blanding av to-komponent epoxy 
fyllmasse, (Bond kit H 1917) som består av harpiks og herder på tube. Når blandingen er ferdig 
fylles den i sårgropen. Legg en bandasje av tape over reparasjonsstedet og la massen herde. Fjern 
tapen, puss lett over med sandpapir og påfør stangen glansfornyer type C 400-1520 med en ren 
myk klut. Etter 24 timers herdetid poleres betjeningsstangen med silikonvoks type GP624. 
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Er skaden av en slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres. 
 
10.3.5. Krav til kontrollør 

Energimontør eller Elektromontør A, H som har fått opplæring i slik kontroll. 
 
10.4. Isolert el-verktøy 

10.4.1. Kontrollhyppighet    

Hvert år. 
 
10.4.2. Kontrollens omfang 

Det kontrolleres at verktøyet er helt, rent og at isolasjonen ikke har skader. Rengjøring gjøres med 
såpe og vann.  

 

Rensevæsker kan skade isolasjonen. 

Dersom merking ikke er synlig, skal ikke verktøyet godkjennes som isolert verktøy. Alt isolert 
verktøy skal være merket i henhold til en av følgende normer: NEK – EN 60900.  
 
10.4.3. Krav til kontrollør 

Maskinsjef / bruker kontrollerer isolert verktøy.  
 
10.4.4. Dokumentasjon  

Kvitteringsliste for utført kontroll finnes hos den enkelte maskinsjef og skal oppbevares på den 
stasjonen kontrollen gjelder. 
 
10.5. Arbeidsutstyr for løfting av hengende last og løfteredskap 

10.5.1. Kontrollhyppighet    

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr for løfting av hengende last og for løfteredskap skal utføres:  

• Hver 12. måned 

• Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv og 
helse når det skal tas i bruk igjen 

• Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll 

• Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning 

• Etter større reparasjoner eller ombygginger 
 

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke 

medfører fare for liv og helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig.  
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10.5.2. Kontrollens omfang 

Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene i denne f 
forskriften og er fullt forsvarlig montert, oppstilt, vedlikeholdt og passet.  
 
Den sakkyndige kontroll skal særlig omfatte:  
 
1. Kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet og 

som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende 
2. Funksjonskontroll med passende last 
3. Kontroll av verneinnretninger 
4. Kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, 

er tilstede 

 
10.5.3. Krav til kontrollør 

Kontroll skal utføres av kontrollør fra sakkyndig virksomhet. 
 
Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.  
 
Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det 
området den skal virke.  
 
Sakkyndig virksomhet skal utføre arbeidet med faglig integritet, teknisk dyktighet og uavhengighet. 
Arbeidet skal tilrettelegges slik at virksomheten eller virksomhetens tilsatte ikke kan la seg påvirke 
av press eller tilskyndelser som kan påvirke resultatet av den kontrollen de skal utføre.  
 
For å utføre sine oppgaver fullt forsvarlig skal sakkyndig virksomhet ha:  

• En organisasjon som er tilpasset den virksomhet som skal drives 

• Nødvendig kompetent personale 

• Nødvendig utstyr og hjelpemidler 

• Tilgang til utstyr som de selv ikke har, og som er nødvendig for å kunne gjennomføre kontrollen 

• Beskrivelse av rutinene for den sakkyndige kontrollen 
 
Det personalet som skal utføre kontrollen, skal ha:  

• God teknisk bakgrunn 

• Kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder 

• Kunnskap og erfaring med den kontrollen som skal utføres 

• Den ferdighet som kreves for å utarbeide dokumentasjon for utført kontroll 
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10.5.4. Dokumentasjon  

Sakkyndig virksomhet skal dokumentere kontrollen og attestere at det er fullt forsvarlig å bruke 
arbeidsutstyret.  
 
Dokumentasjon av sakkyndig virksomhets kontroll, herunder attest for at det er fullt forsvarlig å 
bruke arbeidsutstyret, skal oppbevares på et hensiktsmessig sted på den stasjonen det gjelder slik 
at den kan vises offentlig myndighet på oppfordring. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig 
for sakkyndig virksomhet.  
 
Dokumentasjonen skal følge arbeidsutstyret ved eierskifte.  
 
10.6. Trykkluftanlegg 

Trykkluftbeholdere skal underkastes sakkyndig kontroll innvendig og utvendig etter foreskrevne 
regler, basert på produktet av største tillatte arbeidstrykk P i bar og volum V i liter.  
 
For de fleste av våre anlegg er PxV > 1000; det betyr da at følgende kontrollprogram skal følges: 

• Hvert år: Utvendig kontroll 

• Hvert 2. år: Innvendig kontroll 

• Hvert 8. år: Trykkprøving 

 
Den personen som skal utføre kontrollen skal ha tilstrekkelig materialkunnskap og kjenne til hvilke 
feil og skader som kan opptre ved trykkluftbeholdere og kompressorer med utstyr.  
 

En erfaren ingeniør eller mekaniker, i eller utenfor virksomheten, vil kunne regnes som sakkyndig.  

 

Arbeidsgiveren har ansvar for å skaffe en person med nødvendige kvalifikasjoner. 
 
10.7. Rømningsmasker 

10.7.1. Kontrollhyppighet   

Hvert 5. år. 
 
10.7.2. Kontrollens omfang 

I henhold til leverandørens anvisninger. 
 
10.7.3. Krav til kontrollør 

Kontroll av rømningsmasker skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Med dette menes personell 
som gjennom tidligere praktisk opplæring, arbeid og erfaring har god kjennskap til utstyrets 
oppbygging og funksjon.  



 
Internkontrollhåndbok Energi kap. 10 kontrollpliktig utstyr 

 
STY-600502 

   Rev.: 005  
 

 Styringssystem Dokumentansvarlig: Stenvig, Johan Ingolf 08.02.2017    
 

 Retningslinje Godkjent av:  Stømer, Terje Side: 6 av 8 

 

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet. 

10.7.4. Dokumentasjon 

Kvitteringsliste for utført kontroll finnes hos den enkelte maskinsjef og skal oppbevares på den 
stasjonen det gjelder. 
 
10.8. Brannslukkere, brannslukkeanlegg og varslingsanlegg 

10.8.1. Kontrollhyppighet 

• Brannslukkere hvert år 

• Slukkeanlegg hvert 2. år 

• Brannvarslingsanlegg hvert 2. år 

 
10.8.2. Kontrollens omfang 

I henhold til leverandørens anvisninger. 
 
10.8.3. Krav til kontrollør 

Etterkontroll av slukkeanlegg skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Med dette menes personell 
som gjennom tidligere praktisk opplæring, arbeid og erfaring har god kjennskap til utstyrets 
oppbygging og funksjon. Praktiske og teoretiske kunnskaper må kunne dokumenteres ovenfor 
brannmyndighetene, jfr. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt rammekrav til 
kompetanse. 
 

Eier bør benytte uavhengig, kompetent ekspertise til kontroll av tekniske brannsikringsanlegg 

(brannalarm-, sprinkler- og CO2 -anlegg). 

 

10.8.4. Dokumentasjon 

Kvitteringsliste for utført kontroll finnes hos områdeleder og skal oppbevares på den stasjonen det 
gjelder. 
 
Det skal føres en oversikt over alle foretatte kontroller, vedlikeholdsarbeider mv. Denne oversikten 
skal på forespørsel kunne fremlegges for brannsjefen eller annen brannmyndighet. Dokumentasjon 
av arbeider skal finnes i FDV-systemet, øvrig dokumentasjon skal oppbevares på den stasjonen det 
gjelder. Kontrolljournalene for tekniske brannsikringsinstallasjoner skal føres av brannvernleder, og 
den skal være oppdatert til enhver tid. Følgende punkter skal alltid føres i journalene: 
 

• Funksjonsprøver 

• Servicebesøk, vedlikehold og reparasjoner av enhver art 

• Kontroll, både egenkontroll og kontroll utført av uavhengig kontrollinstans 

• Feil 

• Ut- og innkoblinger med angivelse av årsak 

 
For brannalarmsystemer skal også alle alarmer føres med spesifisering av årsak (brannalarm, falsk 
alarm, blindalarm), med angivelse av årsak til utløsning av alarmen hvis mulig. 
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10.9. Sikkerhetsbelter / line og nedfiringsline  

10.9.1. Kontrollhyppighet 

Sikkerhetsbelter / liner og nedfiringsline kontrolleres i henhold til produsentens anbefaling av kyndig 
person. Kontrollene registreres i vedlikeholdssystemet. 
 
10.9.2. Kontrollens omfang 

Utstyret skal være godt merket med varige skilt eller gravert inn i utstyret med produsentens navn, 
eventuelt leverandørens ID nr. og produksjonsår.  
 
Nedfiringsline skal være plombert. Denne kastes etter bruk eller hvis plomberingen er brutt. 
 
10.9.3. Krav til kontrollør 

Kyndig person som må ha god kjennskap til utstyrets funksjonsmåte og krav til vedlikehold.  
 

Montør med kurs i kontroll av denne typen utstyr kan gjennomføre slik kontroll. 

 

10.9.4. Dokumentasjon 

Kontrollen skal noteres i en kontrollbok eller på annen måte etter regler fastsatt av bedriften. 
Noteringen skal utføres av den som har utført kontrollen. Kontrollbok skal oppbevares av den som 
eier utstyret. 
 
10.10. Kontroll av måleinstrumenter  

10.10.1. Kontrollhyppighet 

Måleinstrumenter som benyttes i forbindelse med kontroll og innstilling av vern og regulatorer i 
omformerstasjoner skal kontrolleres minst hvert tredje år. 
 
Det samme gjelder for instrumenter som benyttes til soning. 
 
10.10.2. Kontrollens omfang 

Måleinstrumenter som skal benyttes i forbindelse med kontroll av vern og målekretser i 
omformerstasjoner skal kontrolleres mot kjente verdier slik at en får oversikt over instrumentenes 
karakteristikk. 
 
10.10.3. Krav til kontrollør 

Kontroll kan utføres av kalibreringsverksted eller av eget personale med kompetanse på 

måleinstrumenter. 
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10.10.4. Dokumentasjon 

Kontrollen skal følges av en kontrollbok eller på annen måte fastsatt av bedriften. Noteringen skal 
utføres av den som har utført kontrollen. Kontrollbok skal oppbevares av den som eier utstyret. 
 
10.11. Kontroll av momentnøkler  

10.11.1. Kontrollhyppighet 

Momentnøkler som brukes til montasje skal kontrolleres minst hvert 3. år. 
 
10.11.2. Kontrollens omfang 

Momentnøklene skal kontrolleres mot kjent moment i testbenk. 
 
10.11.3. Krav til kontrollør 

Kyndig person som må ha god kjennskap til utstyrets funksjonsmåte og krav til vedlikehold. 
 
10.11.4. Dokumentasjon 

Kontrollen skal noteres i en kontrollbok eller på annen måte etter nærmere regler fastsatt av 
bedriften. Noteringen skal utføres av den som har utført kontrollen. Kontrollbok skal oppbevares av 
den som eier utstyret. 
 
10.12. Referanser og henvisninger 

Brann- og eksplosjonsvernloven 

Forskrift om brannforebygging (FOBTOT) 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE) 

FOR 2011-12-06 nr. 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav. 
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