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0. Forord  
 

Dette dokument er tatt fram for å være til hjelp ved å vurdere nødvendige tiltak for å sikre 

medarbeidere, installasjoner samt kritiske funksjoner, enten disse er på land, på skip eller en 

offshoreinstallasjon. 

 

Vi har klippet inn en del utvalgte utdrag fra forskjellige lover, forskrifter og informasjons-

dokumenter fra inn- og utland. Det er den enkeltes eget ansvar å evt. sette seg inn i de komplette 

dokumentene samt gjøre sine egne vurderinger. 

 

Den er ikke nødvendigvis 100% utfyllende på alle områder. 

 

Innholdet er tolket etter beste evne, slik vi mener de skal forstås. 

 

 

 

Dette dokumentet vil kontinuerlig bli oppdatert. 

Sjekk inn på www.servi.no for å sikre at du har den seneste versjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski, 04.06.2020 (Rev.03) 

Servi AS 

KSB 
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1. Regler som omfatter trykkbeholdere (bl.a. 
trykkbeholderdirektivet) 
 

Hydropneumatiske akkumulatorer (akkumulatorer) er trykkbeholdere som faller inn under 
Trykkbeholderdirektivet (eng. Pressure Equipment Directive, PED). Direktivet (2014/29/EU) tar 
for seg alt som omhandler designkriterier, materialvalg, produksjon, montering og testing. D.v.s. 
alt som skjer før en kunde kjøper en akkumulator og tar den i bruk. Direktivet (97/23/EU) ble 
første gang innført 1.1.2000 og ble i 2016 erstattet av oppdatert direktiv. 

 

A. Kort om direktivet og hva det omfatter. 
Trykkbeholderdirektivet (PED) tar for seg alt fram til utstyret leveres fra produsent/forhandler til 
kunde som skal benytte det. Det er ingen utløpsdato for en godkjent trykkbeholder. 
 

B. Kort om hva direktivet ikke omfatter. 
PED tar ikke for seg eiers eller brukers ansvar rundt sikker drift av trykkbeholderen. Verken når 
det gjelder driftssikkerhet som hydraulisk komponent eller driftssikkerhet som en trykkbeholder. 
 

C. Hva styrer sikker drift av trykkbeholdere? 
Det er nasjonale regler som styrer bruk av denne typen teknisk utstyr. 
Det er ingen regler som omhandler hvordan man skal behandle og vedlikeholde for å sikre at 
enheten fungerer optimalt som trykkbeholder eller hydraulisk komponent. 
Det finnes nasjonale regler om sikring av utstyret som trykkbeholder, men disse er for Norges del 
meget generelle og på ingen måte konkrete. De er ikke lette å finne ut av. 
Se punkt 4. lengre ned i dokumentet for norske lover og forskrifter. 
 
Noen land har klare regler og råd for ettersyn og vedlikehold av trykkbeholdere. Servi har i 
utarbeidelsen av dette dokumentet i stor grad sett hva andre land vi gjerne ønsker å sammenlikne 
oss med, gjør på området. 
 
 

2. Bakgrunn for foreslåtte vedlikeholdsintervaller 
Akkumulatorer er trykkbeholdere som kan ha arbeidstrykk fra noen få, opp til over tusen bar. Det 
medfører derfor risiko for stor skade om de ikke etterses for mekaniske skader, korrosjon, 
utmatting eller uansvarlige servicearbeider som igjen kan resulterer i at trykkbeholderen 
eksploderer eller på annen måte forårsaker et ukontrollert og utilsiktet utslipp.  

I tillegg til viktigheten av at trykkbeholderen ikke bryter sammen er det også meget viktig at en 
akkumulator virker etter hensikten i systemet den står. Ofte skal en akkumulator sikre drift av 
nødvendig nødutstyr i tilfelle bortfall av kraft i systemet (eks. dødt skip). Det kan være nødkjøring 
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av livbåtdaviter, vanntettedører, blow out preventere, prosessventiler eller annet kritisk utstyr 
som må kunne kjøres for å sikre liv og eiendeler.  
Det er derfor to hovedgrunner til at det er viktig å sikre akkumulatorers integritet.  
 

A. Sikkerhet for trykkbeholdere (som er det myndighetene bryr seg mest om) 
Dette dokumentet henviser til norske og internasjonale lover, forskrifter og regler på området. 

 

B. Driftssikkerhet som en viktig komponent i et hydraulikksystem 
Under RISIKOANALYSEN tar dette dokumentet også opp dette punktet. 

Det finnes noen regler og forskrifter som tar for seg deler av dette, hovedsakelig gjelder det: 
Blow out preventere 
Sikkerhetsutstyr på skip 
 
 

De norske lover, forskrifter og regler på dette området er ikke konkrete. 

DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det direktoratet som har ansvaret for 

denne typen sikkerhet. De har ingen egne regler som gjelder for akkumulatorer, men henviser 

til regler for trykkluftsystemer. Disse er heller ikke spesifikke og Servi mener det er bedre å se 

til regler i land som faktisk har konkrete regler på området. 

 

Ut fra alle de lover og forskrifter Servi har funnet relevante og som er henvist til i 
dette dokumentet er følgende hevet over tvil: 

1. Det er eiers/brukers ansvar å foreta en risikoanalyse i systemer der akkumulatorer er 
montert. Risikoanalysen skal foretas av kompetent personell. 1 

2. Det er eiers/brukers ansvar å utforme en skriftlig vedlikeholdsrutine for å unngå de risikoer 
som avdekkes under risikoanalysen. 

3. Det er eiers/brukers ansvar å sikre at vedlikeholdsrutinene blir fulgt. 
4. Det er eiers/brukers ansvar å sikre at alle de som arbeider med akkumulatorer har   

nødvendig opplæring. Hvis man ikke kan dokumentere dette, skal man benytte en 
organisasjon som kan dokumentere slik kunnskap. 

 

1 – Kompetent personell beskrives i flere av dokumentene vi henviser til som "person eller organisasjon som har dokumentert 

spesialkunnskap om produktene og de potensielle risikomomenter" 
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Det er mange norske lover og forskrifter som sier noe om sikkerhet for mennesker, 
utstyr/anlegg og miljø. Servi refererer til følgende i dette dokumentet. Listen er 
ikke nødvendigvis utfyllende.  

A. Brann- og eksplosjonvernloven 
B. Internkontrollforskriften 
C. Arbeidsplassforskriften 
D. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr 

og anlegg som benyttes ved håndteringen 

E. Arbeidsmiljøloven 
F. ADR/RID. Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods 
G. Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere 
H. Forskrift om redningsredskaper på skip 
I. Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. 
J. Petroleumsloven 
K. Rammeforskriften 
L. DNVGL-RP-E101. Recertification of well control equipment 

 

Kommentar 
Som nevnt er de fleste av disse lover og forskrifter ikke konkrete. Servi har derfor også inkludert 
informasjon fra tyske og britiske regler i tillegg. Disse er meget mer konkrete og går direkte inn 
på produktfamilien hydropneumatiske akkumulatorer. 
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3. Risikoanalyse/Inspeksjonsintervaller 

For å forenkle arbeidet med en formell risikoanalyse og egnede vedlikeholdsrutiner for norske 
bedrifter som eier/bruker systemer der akkumulatorer inngår, har Servi AS laget dette 
dokumentet. 

Med bakgrunn i veiledning fra DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap), HSE i 
Storbritannia (Health and Safety Executive) samt BetrSichV (i Tyskland (Betriebssicherheits- 
verordnung (Forordningen om Industriell Sikkerhet.)) har vi samlet de forskjellige krav til noen 
generelle råd som er fornuftige og som kan tilpasses den enkelte installasjon. 

Det er den enkelte eier/brukers ansvar å foreta en risikoanalyse av anlegg som inneholder en 
hydraulisk akkumulator. Den skriftlige vedlikeholdsrutinen skal utarbeides med bakgrunn i 
risikoanalysen 

A. Inspeksjonsintervall – Sikkerhet som trykkbeholder 

Norske lover og forskrifter krever rutiner, men spesifiserer ikke tidsfrister for inspeksjoner. 

Tyske regler spesifiserer følgende: 
Ekstern inspeksjon:     2 år 
Intern inspeksjon:     5 år 
Resertifisering, inkludert trykktesting:  10 år 
Det som i dag praktiseres er at dette må avtales med selskapets forsikringsselskap.  
 
Britiske regler spesifiserte tidligere: 
Inspeksjoner/resertifisering    2 – 4 år 
Hvis lite korrosjonsrisk etc.    7 år 
I praksis blir akkumulatorer resertifisert hvert  10 år 

Resertifiseringsintervall i Frankrike   10 år 

For å sikre akkumulatorers driftssikkerhet fra et trykkbeholderperspektiv anbefaler Servi 
følgende generelle tidsintervaller, med justering for omgivelser og andre faktorer: 

 Ekstern 
inspeksjon 

Full innvendig og utvendig inspeksjon, bytting 
av pakninger/blærer og trykktest 

Tidsintervall 2 år 10 år 
Tillegg/fratrekk for spesielle omstendigheter 
Utstyret står innendørs i temperert rom ± 0 + 5 år 
Utstyret står utendørs, under tak ± 0 + 5 år 
Utstyret står utendørs, utsatt for vær og vind i 
ikke spesielt korrosivt miljø og det har god 
korrosjonsbeskyttelse 

 
- 1 år 

 
+ 5 år 

På et skipsdekk eller utendørs offshore - 1 år ± 0 
Utstyret er montert der mennesker daglig er i 
nærheten 

- 1 år ± 0 
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B. Inspeksjonsintervall – Sikkerhet som hydraulikkomponent 

Forskrifter for sikkerhetsutstyr på skip samt DNVGL sine regler om BOP systemer er de eneste 
Servi har funnet som sier noe konkret om inspeksjoner og resertifiseringsintervaller. 

Sikkerhetsutstyr på skip. Her nevnes konkret: 
Livbåter/flåter og utsetting av disse (daviter) 3 mnd. (låring av livbåt) 
Vanntette dører     3 mnd. (sjekk av funksjon og forladetrykk) 
BOP'er, i h.h.t. DNVGL-RP-E101   5 årlig full resertifikasjon 

For å sikre akkumulatorers driftssikkerhet fra et hydraulikk-komponentperspektiv anbefaler 
Servi følgende generelle tidsintervaller, med justering for utstyret kritikalitet: 

 Ekstern 
inspeksjon 
og sjekk av 
forladetrykk2 

Full innvendig og utvendig 
inspeksjon, bytting av 
pakninger/blærer og  

testing til arbeidstrykk 
Generelt tidsintervall 1 år 10 år3 
Tidsintervaller for spesielt utstyr 
Vanntette dører og daviter som nevnt i 
forskriftene samt annet kritisk utstyr som kan 
nødkjøres ved hjelp av akkumulatorer, som: 
Styremaskin, nødstart av hjelpemotor el.l. 

 
3 mnd. 

 
10 år 

Akkumulatorer som har intensiv drift med 
kontinuerlige trykksykluser4, 5 

1 mnd. 10 år 

Standard utstyr offshore 1 år 10 år 
Kritisk utstyr offshore 6 mnd. 5 år 
BOP'er, i h.h.t. DNVGL-RP-E101 
BOP'er i h.h.t. Code of Federal Regulation-2013, 
denne refererer også til API RP 53 

6 mnd.6 
Daglig 

5 år 

2 Forladetrykket er det gasstrykket man fyller akkumulatoren med før driftsstart. Man benytter kun Nitrogengass (N2) med minimum 

99,98% renhet. Lokalt produsert gass på f.eks. rigger er som oftest ikke ren eller tørr nok og kan forårsake korrosjon. 
3 10 år er det som er regelen for gassflasker samt at det er regelen for akkumulatorer i Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Norge 

bør legge seg på et tilsvarende nivå for å ha en tilsvarende sikkerhet.  
4 Der akkumulatorer utsettes for kontinuerlige trykkpulsasjoner er det viktig at man foretar en utmattingsberegning og beregner 

levetid for akkumulatoren. Dette er spesielt viktig for stempelakkumulatorer som ofte ikke har uendelig antall sykler. 
5 I applikasjoner med høyfrekvente arbeidssykler vil man spesielt i blæreakkumulatorer kunne se et fall i forladetrykket, da man har 

større permeasjon gjennom blæren. (gassen lekker gjennom gummien) 
6 Subsea BOP'er sjekkes før plassering i sjøen. Top side BOP'er sjekkes før hvert oppdrag samt minimum hver 6. mnd. 
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4. Norske lover og regler for i fastlands Norge (og i stor grad 
offshore og på skip) 

 

A. Brann- og eksplosjonsvernloven 
 
 
Dato:   LOV-2002-06-14-20 
Sist endret: LOV-2018-06-22-83 fra 01.11.2019 
Utgitt av: Justis- og beredskapsdepartementet 
 

Hele loven kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  

De utdragene som har mest betydning for akkumulatorer er nevnt i følgende avsnitt. 
 
§ 4. Definisjoner 
a) Med byggverk menes bygning, konstruksjoner og anlegg. 
b) Med farlig gods menes varer definert i de til enhver tid gjeldende rekommandasjoner fra De 
forente nasjoner om transport av farlig gods. 
c) Med farlig stoff menes i denne lov: 
- brannfarlig stoff: fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer 
i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, 
trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann, - 
eksplosjonsfarlig stoff: fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som 
forekommer i kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne 
forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer, - 
trykksatt stoff: annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann-, reaksjons 
og eksplosjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved 
ukontrollert utslipp. 
 

§ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold 
Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt 
plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller 
annen ulykke. 
Eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller 
produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige 
sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse 
til enhver tid virker etter sin hensikt. 
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B. Interkontrollforskriften - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter 
 

Dato:   FOR-1996-12-06-1127 
Sist endret: FOR-2017-06-09-719 fra 01.07.2017 
Utgitt av: Arbeids- og sosialdepartementet 
 

Forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127 

§ 1. Formål 
Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et 
forbedringsarbeid i virksomhetene innen: 
- arbeidsmiljø 
- sikkerhet 
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall 
- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet 
- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser 
slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås. 

§ 4. Plikt til internkontroll 
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i 
virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 
Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. 
 
§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det 
omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. 
 
 
Internkontroll innebærer at virksomheten bl.a. skal: 
Pkt. 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 
Pkt. 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 
krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 
 
Begge disse punktene skal dokumenteres skriftlig. 
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C. Arbeidsplassforskriften - Forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler. Kapittel 5. Skilting og merking. 

 

Dato:   FOR-2011-12-06-1356 
Sist endret: FOR-2018-12-20-2184 fra 01.01.2019 
Utgitt av: Arbeids- og sosialdepartementet 
 

Forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356 

Kommentar 
Det er nødvendig å montere varselskilt om gass under trykk på akkumulatorer. 

 

 

D. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen 

 

Dato:   FOR-2009-06-08-602 
Sist endret: FOR-2015-06-26-774 fra 01.07.2015 
Utgitt av: Justis- og beredskapsdepartementet 
 

Forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602  

§ 1. Formål 
Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker med 
farlig stoff. 
 
 
§ 3. Pliktsubjekt 
Enhver som håndterer farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens krav. 
Enhver som eier eller bruker utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff, plikter 
å oppfylle forskriftens krav. 
 
Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, omsetter, installerer, drifter, endrer, reparerer, 
vedlikeholder og kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff, plikter 
å oppfylle forskriftens krav. 
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§ 4. Definisjoner 
I denne forskrift skal følgende uttrykk forstås slik: 
Anerkjent norm Standard, bransjenorm, veiledning mv. som er internasjonalt og/eller nasjonalt 
anerkjent innenfor et fagområde. 
 
– Trykksatt stoff: Annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann- eller 
reaksjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved ukontrollert 
utslipp. 
 

§ 7. Kompetanse 
Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, 
vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal 
ha nødvendig kompetanse. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som 
er beregnet for vedkommendes personlige bruk. 
 
Kompetansen skal omfatte kunnskap om aktuelt regelverk, om de farlige stoffene som skal 
håndteres og om teknisk utførelse og drift av utstyr og anlegg. 
 
Der hvor det finnes anerkjente normer for kompetanse, skal innholdet i disse legges til grunn 
som et minimumsnivå. 
Kompetansen skal vedlikeholdes slik at man er oppdatert på nytt regelverk, nye metoder og 
utvikling på fagområdet generelt. 
Virksomheten skal påse at ansatte har nødvendig kompetanse samt gi opplæring slik at alle 
arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale 
situasjoner og driftsbetingelser.  
Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker. 
 
§ 9. Kontroll 
Ved konstruksjon, produksjon, installasjon, endring og reparasjon av utstyr og anlegg skal det 
gjennomføres kontroll for å påse at utstyr og anlegg er formålstjenlig og sikkert. Kravet til kontroll 
gjelder både nytt og brukt utstyr. Ved virksomheter som skal ha samtykke etter § 17 eller utstyr 
og anlegg som representerer en potensiell høy risiko, skal kontroll av utstyr og anlegg utføres av 
uavhengig kontrollør i form av teknisk kontrollorgan, brukerinspektorat eller akkreditert 
inspeksjonsorgan. Med utstyr og anlegg som representerer en høy potensiell risiko menes i denne 
paragraf 
 
Eier og bruker skal sørge for at utstyr og anlegg underlegges systematisk tilstandskontroll for å 
påse at den tekniske tilstand er tilfredsstillende. Hyppighet og omfang av den systematiske 
tilstandskontrollen må tilpasses utstyrets og anleggets driftsbetingelser. Systematisk 
tilstandskontroll av utstyr og anlegg skal utføres av uavhengig kontrollør dersom virksomheten 
skal ha samtykke etter § 17, eller utstyret og anlegget representerer en høy potensiell risiko, jf. 
første ledd. 
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E. Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid pg stillingsvern mv. 
 
Dato:   LOV-2005-06-17-62 
Sist endret: LOV-2020-03-20-8 
Utgitt av: Arbeids- og sosialdepartementet 
 

Hele loven kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 

(utdrag) 

§ 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, 

 

§ 1-3.Petroleumsvirksomhet til havs 
(1) Loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av natur-
forekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norske farvann, norsk sjøterritorium 
og den norske del av kontinentalsokkelen 
 

Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet 
 
§ 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i 
virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: 
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, 
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 

virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, 
 
 
Kommentar 
Pkt. C. Her kommer inspeksjons- og vedlikeholdsrutiner inn. 
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F. ADR/RID. Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods 
 
Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2009/2017 
 
Hele dokumentet kan lastes ned her: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2016/Andre/adrrid2017/#/ 
 
Denne forskriften tar bl.a. for seg emballasje. Emballasje i denne sammenheng er gassflaskene 
man transporterer gass i. Selv om nitrogengass (N2) er en inert gass, omhandles den under denne 
standarden for landtransport av farlig gods, da dette er gass under trykk. 
 
På side 794 i dokumentet spesifiseres inspeksjonsintervall for nitrogengassflasker. Inspeksjon 
skal innebære innvendig inspeksjon og trykktest. 
Testintervallet er satt til 10 år. 

 
Fra side 794 i dokumentet 

Kommentar 
Servi mener at det i utgangspunktet ikke bør være noen forskjell på testintervall til transportable 
gassflasker og akkumulatorer.  

1. Nitrogengassflasker overvåkes etter serienummer og man vet nøyaktig hvor mange 
ganger de har vært fylt. 

2. De aller fleste flasker står i batterier med et bur rundt, der de er godt beskyttet mot 
mekanisk påvirkning. 

3. Det er normalt ikke kritisk om gassen har lekket ut. Det gir ikke konsekvenser som om en 
akkumulator plutselig er tom og ikke kan utføre sin dedikerte nødoperasjon. 
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5. Akkumulatorer på skip 
 
Det er veldig mange forskjellige typer fartøy som har forskjellige regler å følge. Noen av disse er 
nasjonale og andre er internasjonale, som SOLAS (Safety Of Life At Sea). 
Det er meget lite konkret direkte om akkumulatorer og andre trykkbeholdere, men en del av 
utstyret disse typisk er montert i er omtalt, slik at man kan indirekte henvise til dette. Bl.a. blir 
utstyr som vanntette dører og livbåtdaviter omtalt. 
Flere av de norske forskriftene henviser direkte til tilsvarende SOLAS-krav. 
 
 

Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere 
Dato:   FOR-1987-06-15-507 
Sist endret: FOR-2019-12-19-2214 fra 01.01.2020 
Utgitt av: Nærings- og fiskeridepartementet 
 
Forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-15-507  
 
I denne forskriften omtales bl.a. vanntette dører. Dette er utstyr som skal testes hver dag 
 
§ 14b-1.Havarikontrolløvelser for passasjerskip (SOLAS regel II-1/19-1) 
(utdrag) 

(1) Bestemmelsen gjelder for skip bygget 1. januar 2020 eller senere 
(2) Havarikontrolløvelse skal gjennomføres hver tredje måned. Besetningsmedlemmer med 

kontrollansvar skal delta på hver øvelse. 
(4) Hver havariøvelse skal omfatte 

 d. Betjening av vanntette dører og andre vanntette lukninger. 
 
Kommentar 
Mange vanntette dører er hydraulisk operert og har en akkumulator som kan gjøre jobben ved 
dødt skip.  
Fra kravene over kan man derfor tolke det dit hen at man hver tredje måned skal sikre at 
akkumulatorene i denne typen systemer virker etter hensikten. Det gjør man ved en visuell 
inspeksjon og sjekk av forladetrykk. 
 
 

Forskrift om redningsredskaper på skip 
Dato:   FOR-2014-07-01-1019 
Sist endret: FOR-2019-12-18-1988 fra 01.01.2020 
Utgitt av: Nærings- og fiskeridepartementet 
(Utdrag) 
 
Forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-01-1019 
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§ 1.Virkeområde 

Forskriften gjelder for norske- 
a) lasteskip 
b) skip med passasjersertifikat 
c) skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip i utenriksfart 
d) lektere som på grunn av sin operasjon har personell om bord utover operasjoner knyttet 

til fortøyning eller klargjøring til slep. 

0 Endret ved forskrift 14 okt 2016 nr. 1211 (i kraft 17 okt 2016). 

 

§ 2.Krav til redningsredskaper 

Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) konsolidert 
utgave 2014 kapittel III, som endret ved MSC.350(92), MSC.404(96) og MSC.421(98) gjelder 
som forskrift. 

Reglene etter første ledd gjelder for skip og lekter uavhengig av fartsområde eller bruttotonnasje 
og med de tillegg og innskrenkinger som følger av forskriften, likevel slik at SOLAS regel III/30.3 
ikke gjelder for skip i innenriksfart. 
 
 
 
SOLAS 74 
Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 
(SOLAS) kapittel III om Redningsredskaper og -arrangementer, slik Sjøfartsdirektoratet tolker 
denne del av konvensjonen tatt inn i konsolidert utgave 2014 med endringer til og med              
IMO-resolusjon MSC.421(98). 

Kapittel III 
Redningsredskaper og -arrangementer 

Del B 
Krav til skip og redningsredskaper 

Avsnitt I – passasjerskip og lasteskip 
 
Regel 19 Opplæring og øvelser for nødsituasjoner 
(utdrag) 
1 Denne regel får anvendelse på alle skip. 

2 Kjennskap til sikkerhetsinstallasjoner og praksis for mønstring 

2.1 Alle besetningsmedlemmer med fastsatte plikter i nødsituasjoner skal være kjent med 
sine plikter før reisen begynner. 

3 Øvelser 
3.1 Øvelser skal, så langt det er praktisk mulig, gjennomføres som om det var en virkelig 

nødssituasjon. 

3.4 Båtøvelse 

3.4.1 Hver båtøvelse skal bestå i å: 
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.5 låre minst én livbåt etter eventuell klargjøring til låring, 

.7 betjene daviter som benyttes til å sette ut redningsflåter 
3.4.2 Så langt det er praktisk mulig skal ulike livbåter låres i henhold til kravene i nr. 

3.4.1.5 i påfølgende øvelser. 

3.4.3 Med forbehold om bestemmelsene i nr. 3.4.4 og 3.4.5 skal hver livbåt settes ut med den 
utpekte besetningen om bord og manøvreres på vannet minst én gang hver tredje 
måned under en båtøvelse. 

3.4.5 Administrasjonen kan tillate at et skip som foretar korte internasjonale reiser, ikke setter 
ut livbåtene på en av sidene hvis kaiarrangementer i havn og forhold knyttet til skipets 
fart ikke tillater utsetting av livbåter på den siden. Likevel skal alle slike livbåter låres 
minst én gang hver tredje måned og settes ut minst én gang i året. 

3.4.6 Så langt det er rimelig og praktisk mulig, skal mann-over-bord-båter som ikke er 
kombinerte livbåter/mann-over-bord-båter, settes ut med den utpekte besetningen om 
bord og manøvreres på vannet hver måned. Dette kravet skal i alle tilfeller oppfylles 
minst én gang hver tredje måned. 

 
 
Regel 20 Operativ beredskap, vedlikehold og kontroll 
(utdrag) 
1 Denne regel får anvendelse på alle skip. Kravene i nr. 3.2, 3.3 og 6.2 skal oppfylles, så 

langt det er praktisk mulig, på skip bygget før 1. juli 1986. 

2 Operativ beredskap 

Før skipet forlater havn og til enhver tid i løpet av reisen, skal alle redningsredskaper 
være i orden og klare til øyeblikkelig bruk. 

3 Vedlikehold 
3.128 Vedlikehold, prøving og inspeksjon av redningsredskaper skal utføres på en måte som 

tar behørig hensyn til å sikre påliteligheten til slike redskaper. 

3.2 Det skal finnes instrukser for vedlikehold om bord av redningsredskaper som oppfyller 
kravene i regel 36 og vedlikehold skal utføres i samsvar med dette. 

3.3 Administrasjonen kan i samsvar med kravene i nr. 3.2 godta et vedlikeholdsprogram for 
skipet som omfatter kravene i regel 36 

 
6 Ukentlig inspeksjon 

Følgende prøver og inspeksjoner skal utføres ukentlig og en rapport fra inspeksjonen 
skal innføres i skipsdagboken: 

.1 Alle redningsfarkoster, mann-over-bord-båter og utsettingsredskaper skal inspiseres 
visuelt for å sikre at de er klare til bruk. Inspeksjonen skal omfatte, men er ikke 
begrenset til, krokenes tilstand og festeanordning til livbåten og at on-load-utløserutstyr 
er forsvarlig og fullstendig tilbakesatt, 

.2 alle motorer i livbåter og mann-over-bord-båter skal kjøres i et samlet tidsrom på minst 
tre minutter, forutsatt at omgivelsestemperaturen er over den minimumstemperaturen 
som kreves for å starte og kjøre motoren. I løpet av dette tidsrommet bør det 
kontrolleres at girkassen og girkoblingen griper tilfredsstillende. Hvis særskilte 
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karakteristika ved en utenbordsmotor på en mann-over-bord-båt skulle hindre kjøring 
på annen måte enn med propellen i vannet i et tidsrom på tre minutter, kan det 
tilveiebringes en egnet vanntilførsel. I særskilte tilfeller kan administrasjonen frafalle 
dette kravet for skip bygget før 1. juli 1986, 

.3 livbåter på lasteskip, unntatt fritt fall-livbåter, skal flyttes fra sin stuede posisjon uten at 
noen er om bord, i den grad det er nødvendig for å demonstrere at utsettingsredskapene 
virker på en tilfredsstillende måte, hvis vær- og sjøforhold tillater det, og 

.4 hovedalarmsystemet skal prøves. 
7 Månedlige inspeksjoner 
7.1 Alle livbåter, unntatt fritt fall-livbåter, skal tas ut fra sin stuede posisjon uten personer 

ombord, hvis vær- og sjøforhold tillater det. 

7.2 Inspeksjon av redningsredskapene, herunder livbåtutstyret, skal utføres månedlig ved 
bruk av sjekklisten som kreves i henhold til regel 36 nr. 1 for å sikre at de er komplette 
og i god stand. Rapport om inspeksjonen skal innføres i dagboken 

 
Kommentar 
Så lenge sikkerhetsutstyr som vanntette dører og livbåtdaviter skal testes hver 3. måned, må 
også nødutstyret som skal operere disse i tilfelle dødt skip testes for å være en realistisk test. 
 

 
Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. 

Dato:   FOR-2016-12-16-1770 
Utgitt av: Nærings- og fiskeridepartementet 
 
Forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1770  
Sjøfartsdirektoratets informasjonshefte kan lastes ned her: 
https://www.sdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk---dokumenter/roh---
dokumenter/veiledning-om-sikkerhetsstyringsstem-for-fartoy-under-500.pdf?t=1587549276954  
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(Utdrag) 
 
§ 1.Virkeområde 

Forskriften gjelder for norske 

a) lasteskip med bruttotonnasje under 500 
b) fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 
c) passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer 
d) roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer 
e) passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer 
f) fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet. 

Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann. 

Forskriften gjelder ikke for lektere, for statlige skip som brukes utenfor næringsvirksomhet, 
eller for skip som tilhører Forsvaret eller benyttes i dets tjeneste. 

§ 2.Rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhets-styringssystem 
Rederiet skal etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart sikkerhets-
styringssystem i samsvar med denne forskriften. 
Rederiet skal, for å sikre forsvarlig drift, definere og dokumentere ansvar og myndighet for 
alt personell som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet. 

§ 3.Formålet med sikkerhetsstyringssystemet 
Formålet med sikkerhetsstyringssystemet er å gjøre det lettere for rederiet å vurdere risiko 
og følge opp de daglige kontrollrutinene ved bruk av en systematisk fremgangsmåte. 
Sikkerhetsstyringssystemet skal på denne måten gi bedre oversikt i den daglige driften og 
ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv, unngå skade på 
miljøet, særlig havmiljøet, og på materielle verdier. 

§ 9.Vedlikehold og kritisk utstyr 
Rederiet skal utvikle, følge opp og dokumentere et vedlikeholdssystem som er tilpasset 
driftsformen til skipet. Vedlikeholdssystemet skal sikre at skip og utstyr vedlikeholdes i 
samsvar med gjeldende krav. 

Rederiet skal sørge for å identifisere utstyr og tekniske systemer som kan forårsake farlige 
situasjoner i tilfelle av plutselig svikt. Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte tiltak for å 
forbedre påliteligheten til slikt utstyr eller slike systemer. Tiltakene skal som minimum 
omfatte regelmessig prøving av reservesystemer og -utstyr eller av tekniske systemer som 
ikke er i kontinuerlig drift. 
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Konklusjon vedrørende utstyr på forskjellige typer skip. 
 
Det er eiers og brukers (f.eks. rederi og skipsfører) sitt ansvar å: 

1. Foreta risikoanalyse av utstyret om bord, både med hensyn til driftssikkerhet og sikkerhet 
som trykkbeholdere 

2. Etablere en skriftlig rutine for vedlikehold som bl.a. skal inneholde informasjon om 
intervaller 

3. Påse at vedlikeholdsrutiner blir fulgt. 
 
En del sikkerhetsutstyr er spesifisert, som vanntette dører og livbåtrelatert utstyr. Her nevnes det 
inspeksjon fra minimum 3 mnd. til minimum hvert år. 
 
Ikke-kritisk utstyr nevnes ikke i de nevnte forskrifter, men der vil vi benytte anerkjente og 
relevante krav i andre standarder. 
 
 
 

6. Akkumulatorer på offshoreinstallasjoner eller subsea 
 
For offshoreinstallasjoner gjelder egne regler. For flytere gjelder ofte skipsregler. For faste 
installasjoner gjelder normalt samme regler som på land. 
 

Petroleumsloven. Lov om petroleumsvirksomhet 
Dato:   LOV-1996-11-29-72 
Sist endret: LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 
Utgitt av: Olje- og energidepartementet 
 
Loven kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72  
 
(utdrag) 
 
Kapittel 9. Særskilte krav til sikkerhet 
 
§ 9-1.Sikkerhet 
Petroleumsvirksomheten skal foregå slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og utvikles i 
takt med den teknologiske utvikling. 
 
§ 9-2.Beredskap 
Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomheten skal til enhver tid opprettholde 
effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av 
menneskeliv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade. Rettighetshaver plikter å 
påse at nødvendige tiltak iverksettes for å hindre eller minske skadevirkninger, herunder det 
som er nødvendig for så langt som mulig å føre miljøet tilbake til tilstanden før uhellet skjedde.  
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Kommentar: 
Herunder ligger krav om vedlikehold av utstyr 
 
 
§ 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. 

Rettighetshaver plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg overholder 
bestemmelsene i første ledd 
 
 
 

Rammeforskriften. Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleums-
virksomheten og på enkelte landanlegg 

 
Dato:   FOR-2010-02-12-158 
Sist endret: FOR-2019-04-26-533 
Utgitt av: Arbeids- og sosialdepartementet 
 
Forskriften kan lastes ned her: 
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-12-158?q=rammeforskriften  
 
(utdrag) 
 
§ 1.Formål 

Formålet med denne forskriften er å 
a. fremme et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet i virksomhet som omfattes av denne 

forskriften, 
b. oppnå systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene og nå målene som er gitt 

i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, 
c. videreutvikle og forbedre nivået for helse, miljø og sikkerhet. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder for petroleumsvirksomhet, jf. § 6 bokstav g, og for annen virksomhet på  
landanlegg, jf. § 6 bokstav e. 
Kapittel VI, VII og VIII i denne forskriften gjelder kun for petroleumsvirksomhet til havs. 
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For f.eks. Blow Out Preventere (BOP), gjelder spesielle regler: 

 
DNVGL-RP-E101. Recertification of well control equipment. 
 
RP tilsier at dette er en "Recommenden Practice", altså en anbefalt praksis. 
2017-utgaven spesifiserer under seksjon 5, "Recertification process". 
 
5.1 General description 
It is recommended that blow out preventers and other well control equipment used for drilling, 
completion, workover and well intervention operations are overhauled and recertified at least 
every 5 years. This includes a verification of the maintenance/overhaul process. 
Where allowed by shelf state regulations, the recertification can be performed using a phased 
approach where all components that make up the equipment are inspected during the five-year 
period. Consideration may be given for intervals exceeding 5 years based on a reliability centred 
maintenance (RCM) process and/or condition based maintenance. Note that deviations from a 
five-year calendar based regime may require acceptance from the applicable shelf state regulator. 
The overhaul and maintenance strategy to be applied can be based on different schemes (or 
combinations thereof), such as: 
— 5-yearly periodical maintenance/overhaul 
— continuous/rolling maintenance during the 5 yearly interval 
— condition based maintenance/overhaul 
— risk-based maintenance/overhaul (RBM) 
— reliability centred maintenance (RCM), incl. FMECA 
— other documented maintenance strategies. 
The maintenance/overhaul strategy should be agreed upon by all parties and be subject to 
independent verification. The scope of work and intervals for the maintenance activities shall be 
justified based on the maintenance methods as defined in the maintenance strategy, and should 
be documented to the extent that it can be independently verified. 
 
DNVGL-RP-E101 er tilgjengelig hos DNVGL. 
 
 
Konklusjon vedrørende utstyr offshore. 

Servi anbefaler at alle andre installasjoner offshore gjennomgår en risikoanalyse og at 
vedlikeholdsrutinene settes opp etter denne på samme måte som på land. 
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I USA har myndighetene utferdiget egne regler som gjelder for BOP'er. 

CFR-2013 – Code of Federal Regulation  
(CFR-2013 Title 30 Vol2 part 250) 
Subchapter B – Offshore 
Part 250 – OIL AND GAS AND SULPHUR OPERATIONS IN THE OUTER CONTINENTAL SHELF 
 
Federal Register References:  78 FR 20443, Apr. 5, 2013 
BUREAU OF SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT, DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
Dokumentet kan lastes ned her: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2013-title30-
vol2/pdf/CFR-2013-title30-vol2-part250-subpartD.pdf        Hvis lenken ikke fungerer, kopier og lim inn 

 

Utdrag 

§250.446 - What are the BOP maintenance and inspection requirements? 
 
Her spesifiseres bl.a. 
Vedlikehold og inspeksjoner skal møte eller overgå kravene I API RP 53. 
 
(b) You must visually inspect your surface BOP system on a daily basis. You must visually 
inspect your subsea BOP system and marine riser at least once every 3 days if weather and sea 
conditions permit. You may use television cameras to inspect subsea equipment. 
 
Dokumentet går inn i mye mer detaljer man kan lese om hvis man laster det ned. 
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7. Regler og rutiner fra Tyskland (BetrSichV) 
I Tyskland er det BetrSichV som gjelder for denne typen trykkbeholdere. Dette er Forordningen 
om Industriell Sikkerhet. §§ 3, 15 og 16 samt vedlegg 2 til reglene tar for seg utstyr som også 
omfatter akkumulatorer. I tillegg til å definere utstyr produsert i h.h.t. PED, omfatter reglene også 
transportabelt trykkutstyr. 
De tyske reglene henviser i vedlegg 2 også til rutiner for periodisk ettersyn, og er som følger: 
 
 Type utstyr Ekstern inspeksjon Intern inspeksjon Trykktest 

2 Trykkbeholdere i henhold til 
nr. 6, tabell 3 – 6 
(AKKUMULATORER) 

 
2 år 

 

 
5 år 

 
10 år 

Utdrag av tabellen 

Dokumentene kan hentes her: 
Paragraf 3:    https://www.buzer.de/gesetz/11477/a190978.htm  
Paragraf 15:   https://www.buzer.de/gesetz/11477/a190990.htm 
Paragraf 16:   https://www.buzer.de/gesetz/11477/a190991.htm 
Vedlegg 2 til §§ 15 og 16: https://www.buzer.de/gesetz/11477/a191001.htm  
 
 

8. Regler og rutiner fra Storbritannia HSE (Health and Safety 
Executive)  

 
I Storbritannia har de også egne, detaljerte regler om bruk og periodisk vedlikehold av trykkutstyr 
som bl.a. inneholder eiers/brukers ansvar m.h.t. periodisk ettersyn. 
 
De reglene som pr. april 2020 gjelder er at det enkelte selskap skal avtale med sitt 
forsikringsselskap hvilke vedlikeholdsintervaller som skal gjelde for trykkbeholdere som 
eies/benyttes av bedriften. Dette intervallet vil variere fra den ene typen utstyr til den andre samt 
hvor utsatt de er for korrosjon eller annen ytre eller indre påvirkning. 
 
I mangel på gode regler på dette området, har Servi valgt å benytte mye av dette materialet som 
guide når vi tok fram egne retningslinjer på området. 
 

A. Pressure systems, a brief guide to safety 
 
Her beskrives bl.a. at en av hovedgrunner til at man har ulykker er 

1. Poor maintenance of equipment 
2. Operator error, poor training/supervision 
3. Inadequate repairs or modifications. 

 
Viktige punkter i dette dokumentet er: 

1. Reduce risk of failure 
2. Carry out suitable maintenance 
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3. Make provisions for appropriate training 
4. Have equipment examined. There must be a written scheme. 
5. Choose a competent person 

 
Hele dokumentet kan hentes her: https://www.hse.gov.uk/pubns/indg261.pdf 
 
 

B. Written schemes of examination. Pressure Systems Safety Regulation 2000. 
 
Her beskrives hvilke type utstyr som omfattes og hva en skriftlig rutine skal inneholde samt hvem 
som kan foreta inspeksjoner. Innholdet er i korthet som følger: 
 

1.  What is a written scheme of examination?  
2. How do I draw up a written scheme of examination?  
3. Which items of plant should I include in the written scheme of examination? 
4. What types of typical pressurised systems might require a written scheme of examination? 

a. Pkt 5: A gas loaded hydraulic accumulator 
5. Do I need written schemes of examination for portable gas welding sets? 
6. Who decides which items of plant are included in the written scheme of examination? 
7. What happens when the scope of the written scheme has been decided? 
8. Which competent person should I choose? 

a.  Guidance on the selection of competent persons is given in the HSE publications 
Pressure systems: A brief guide to safety and Safety of pressure systems. Pressure 
Systems Safety Regulations 2000. Approved Code of Practice (see ‘Find out more’ 
at the end of this leaflet). 

b. Users (or owners) of pressure systems are free to select any competent person, 
but they should take all reasonable steps to ensure that the person selected can 
actually demonstrate competence, ie the necessary breadth of knowledge, 
experience and independence. 

9. Does the written scheme of examination need to be reviewed periodically? 
10. What should I do next? 

The users and owners of pressure systems covered by a written scheme of 
examination have a legal responsibility to ensure that those systems are examined 
by a competent person in accordance with the scheme. 

 
Hele dokumentet kan hentes her: https://www.hse.gov.uk/pubns/indg178.pdf 
 
  



 side 26 

 

C. Safety of pressure systems, L122. Pressure Systems Safety Regulations 2000 
 

Meget omfattende og grundig dokument som tar for seg godkjent metode og praksis når det gjelder 
sikkerhet rundt trykkbeholdere. Spesielt vil vi utheve følgende punkter som omhandler eiers/brukers 
ansvar: 

 Regulation  6: Installation 
 Regulation  8: Written scheme of examination 
 Regulation  9: Examination in accordance with written scheme 
 Regulation 10: Action in case of imminent danger 
 Regulation 11: Operation 
 Regulation 12: Maintenance 
 Regulation 13: Modification and repair 
 Regulation 14: Keeping of records etc. 
 
Hele dokumentet kan hentes her: https://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l122.pdf  
 
(Utdrag) 

Competent person  

10 The term ‘competent person’ refers not to the individual employee who carries out duties 
under the Regulations but to the body which employs the person charged with those duties. Thus, 
the definition of competent person makes it clear that the legal duty to comply rests with a 
competent person’s employer, and not with an individual, unless that person is self-employed.  
 
ACOP 8 (Approved Code Of Practice) 
110 
All relevant factors should be taken into account when deciding on the appropriate interval 
between examinations, including:  

(a) the safety record and previous history of the system;  
(b) any generic information available about the particular type of system;  
(c) its current condition, eg due to corrosion/erosion etc (internal and external);  
(d) the expected operating conditions (especially any particularly arduous conditions);  
(e) the quality of fluids used in the system;  
(f) the standard of technical supervision, operation, maintenance and inspection in the   
    user’s/owner’s organisation; and  
(g) the applicability of any on-stream monitoring.  
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Guidance 8 
115 
There are many factors to be considered by the competent person when deciding the maximum 
interval between examinations under the written scheme of examination (see paragraph 110). 
The competent person should use their judgement and experience to determine the appropriate 
interval based on the relevant information. Earlier legislation set out maximum examination 
intervals for some types of equipment. The competent person may wish to consider using these 
as a guide when drawing up or certifying the written scheme of examination, if appropriate for 
that system.  
For steam plant the period was usually 14 months with more frequent examinations specified 
where operating conditions were arduous.  
The examination period for steam receivers linked to such plant was generally in the range of 
26–38 months.  
Air receivers on compressed air systems were generally examined every 24–48 months, with 
examinations taking place less frequently, ie every 72 months where corrosion was minimal and 
maintenance of safety standards was high.  
 
 
Kommentar 
I praksis benyttes en periode på 10 år for full resertifisering av akkumulatorer i Storbritannia. 
 
 
 

D. Safety requirements for pressure testing. Guidance Note GS4 (4th edition) 
 
Enda et nyttig dokument fra britene.  
Denne guidelinen er tatt fram etter to dødsfall under trykktesting i UK mellom 2005 og 2012. 
2019-versjonen er tilgjengelig her: https://www.hse.gov.uk/pubns/gs4.pdf  
 
 
Dette dokumentet refererer også til "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSWA) samt "The 
Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998" regulation 5. PUWER. 

 
HSWA:  https://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm 
PUWER/5: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/2306/regulation/5/made   
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