Lagstadgade
Besiktningar

Vindkraftsdagarna
Säröhus | 5-6/5 2022

Om DEKRA
100 år av fokuserat säkerhetsarbete
– på 60 sekunder
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Om DEKRA

DEKRA grundades 1925 för att säkerställa
trafiksäkerhet i samband med snabbt utvecklande
mobilitet och står idag för safety on the road, at
work and at home och erbjuder en bred
tjänsteportfölj av kvalificerade och oberoende
experttjänster av våra 47.000 medarbetare i fler än
60 länder.

DEKRA är idag det 4.e största TIC företaget i

Världen och omsätter ca. 4 miljarder EUR.
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Vår Historia
Grundat i Berlin
som registrerad
förening

1925

Etablering av
inspektionsverksamhet
relaterat till Industri

1960

Godkänd som
organisation för
provning av fordon
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2005

Inträde på marknaden för
produktcertifiering

2007

Inträde på energioch processindustri
marknader

2009

Inträde på marknader
såsom EMC/ trådlös
testning

2012

Utvidgning av
konsultverksamhet för
organisations- och
processäkerhet
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2015

Investering i det största
testcentret för tillverkare för
autonom och uppkopplad
körning i Europa

2016

Kombinera testexpertis,
automatiserad körning
och uppkopplad mobilitet

2017

Samarbete med
Argus för att utvidga
Cybersäkerhetstjänst

2018

Grundande av DEKRA
Digital GmbH för att
utveckla nya, digitala
affärsmodeller

2019

Strategiskt mål: CO2
neutrala senast 2025

2020

2021

Inrättande av EMC/
trådlös test lab i Sydkorea

Vår vision

We will be the

global
partner
for a

safe, secure
and
sustainable

world
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Lagstadgade besiktningar
i Vindkraftverk

6

© 2022 DEKRA | DEKRA Industrial AB | Svensk Vindkraft - Vindkraftsdagarna | Christian Leward

Vilka regler gäller i

Vindkraftverk
för lagstadgade
besiktningar?
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Vad är det som reglerar hur besiktningar skall genomföras?
Föreskrifterna för Vindkraft

01 | Tillsynshiss enl MD

8

02 | Kran

03 | Trycksatta System

04 | Övrigt

• AFS 2006:4 – användning
av arbetsutrustning
• AFS 2006:6 – användning
av lyftanordningar och
lyftredskap
• AFS 2001:3 – användning
av personlig
fallskyddsutrustning
• ..SS-3656:2018.. mfl..

BFS 2018:2 H18

AFS 2003:6

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om besiktning av lyftanordningar om användning och kontroll
och vissa andra tekniska
av trycksatta anordningar
anordningar

Hantering av brister som inte har omedelbar
betydelse för säkerhet och hälsa:

Hantering av brister som inte har omedelbar
betydelse för säkerhet och hälsa:

Hantering av brister som inte har omedelbar
betydelse för säkerhet och hälsa:

Första besiktning: Snarast

Första besiktning: efter åtgärdande

Första kontroll: OK/ INTE OK

Återkommande: inom en månad

Återkommande: efter åtgärdande

Återkommande: efter åtgärdande

Beslutande Myndighet: Boverket

Beslutande Myndighet: Arbetsmiljöverket

Beslutande Myndighet: Arbetsmiljöverket

Beslutande Myndighet: Arbetsmiljöverket

Ackrediterad besiktning: Ja

Ackrediterad besiktning: Ja

Ackrediterad besiktning: Ja

Ackrediterad besiktning: Nej
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AFS 2017:3

Ackrediterad besiktning Tillsynshiss enl MD
BFS 2018:2 H18

• Första besiktning

• Besiktningsintervall

Innan en anordning tas i bruk ska den kontrolleras (första besiktning) såvida
den inte omfattas av undantag enligt 28 §, 30 § eller 31§.

Första besiktning innan den
tas i bruk.

En första besiktning innefattar både konstruktionskontroll och installationskontroll.
Undantag:
Om villkoren enligt BFS 2018: 2 kapitel 3, 28 § är uppfyllda, kan tillsynshissen
undantas från första besiktning.
Detta innebär att hissens tillverkare, när hissen släpps ut på marknaden, CEmärker hissen i den specifika (rätt torntyp, höjd mm..) installationen. Detta kräver
att hisstillverkaren installerar hissen.
Om detta uppfylls och korrekt dokumentation presenteras, kan tillsynshissen
undantas från första besiktning. Annars måste tillsynshissen genomgå första
besiktning innan den tas i bruk.
• Återkommande besiktning
Anordningar ska så länge de är i bruk underkastas återkommande besiktning
enligt föreskrivet besiktningsintervall.
• Revisionsbesiktning
En anordning som har ändrats på ett sätt som är av väsentlig betydelse för
säkerheten ska genomgå revisionsbesiktning innan den åter tas i bruk.
9

© 2022 DEKRA | DEKRA Industrial AB | Svensk Vindkraft - Vindkraftsdagarna | Christian Leward

Första återkommande efter 24
månader, därefter var 12:e
månad.
FFM -5 / 0

Ackrediterad besiktning Kran
AFS 2003:6

• Första besiktning

• Besiktningsintervall

Inga krav på första besiktning finns för kran i vindkraftverk.

Första återkommande efter 12
månader från första
brukandedagen, därefter var
12:e månad.

Kranen som är monterad i vindkraftverk behöver inte genomgå någon första besiktning
eftersom den inte har någon maskindriven horisontell rörelse och utrustningen är CEmärkt.

• Återkommande besiktning
Anordningar med en lastkapacitet över 500 kg, ska så länge de är i bruk,
underkastas återkommande besiktning enligt föreskrivet
besiktningsintervall.
• Revisionsbesiktning
En anordning som har genomgått reparation, ändring, om- eller tillbyggnad,
eller som befaras ha skadats, på ett sätt som har väsentlig betydelse för
säkerheten, skall genomgå revisionsbesiktning enligt 22 § innan den åter
tas i drift.
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FFM -2 / +2

Ackrediterad besiktning Trycksatta System
AFS 2017:3

• Första kontroll

• Besiktningsintervall

Trycksatta anordningar, även om de är inkluderade i aggregat, i klass A (p x V >
1000) ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången.

Första kontroll innan den tas
i bruk.

Vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för
sitt ändamål och inte är skadad.
• Driftprov (Återkommande kontroll)
För trycksatta anordningar i klass A (p x V > 1000) utförs återkommande kontroll i
form av driftprov eller driftprov i kombination med in- och utvändig undersökning.
• Invändig-/ Utvändig kontroll

FLT 6§
Fortlöpande tillsyn
För att få vara
trycksatt måste
trycksatta
anordningar och
säkerhetsutrustning
regelbundet
undersökas med
fortlöpande tillsyn.
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Även om de tillhör klass A är av trycksatta anordningar i vindkraftverk undantagna
krav på in- och utvändig undersökning då behållare och rörledning i
hydrauloljesystem om materialet i dess tryckbärande delar är sådant att det
erfarenhetsmässigt inte är stor risk för sprickbildning.
• Revisionskontroll
Trycksatt anordning i klass A (p x V > 1000) som har undergått väsentlig
reparation (ex. utbyte av tryckbärande del), ändring, ändrade driftsförhållanden,
flyttats eller som befaras ha skadats, på ett sätt som har väsentlig betydelse för
säkerheten, skall genomgå revisionsbesiktning enligt 16 § innan den åter tas i
drift.
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Första återkommande
kontrollen efter 48 månader,
sedan var 48:e månad.
FFM -6 / +5

Riskbedömningar & Fortlöpande tillsynsprogram
AFS 2017:3

6 § Fortlöpande tillsyn (FLT)
För att få vara trycksatt måste trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning
regelbundet undersökas med fortlöpande tillsyn minst avseende att:
1. Anordningen fungerar tillfredställande
2. Inga otätheter har uppkommit
3. Anordningen eller säkerhetsutrustningen inte har utsatts för skadlig yttre eller inre
påverkan
4. Inga andra fel eller avvikelser har uppstått
5. Trycksatta anordningar, ventiler och nödstopp är korrekt märkta
6. Föreskriven kontroll har utförts enligt kap 3 o 5 (f.d. besiktning)

Vad kräver föreskriften av Arbetsgivaren?
1. Förteckning
2. Ansvarig fysisk person
3. Riskbedömningar
4. FLT-program
5. Journal för livslängd
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DEKRA hjälper dig att
reda ut

vem som är
ansvarig och vad
som krävs
av
Arbetsgivaren

Hur ska ni som Ägare tänka då?
Besiktningsstrategi

SWEDAC

Anläggningsägaren är ansvarig att tillse att besiktningar och kontroller utförs
på sin anläggning.

Följande besiktningar måste utföras av ett utav SWEDAC ackrediterat organ,
såsom DEKRA:
• Tillsynshiss enl MD
• Kran
• Trycksatt utrustning, om det finns.

TILLVERKARE

Följande besiktningar kan, men måste inte, utföras av ett utav SWEDAC
ackrediterat organ, såsom DEKRA:
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• Stege
• Fallskydd
• Förankringspunkter
• Brandsläckare

• Evakueringsutrustning
• Första Hjälpen
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Frågor…

Tagen i bruk
FLT program

Brister

Frivillig Besiktning
FFM

SWEDAC

Ackrediterad Besiktning
Lagstadgad Besiktning
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Thank you,

for taking care of

SAFETY
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