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El-sikkerhetsinstruks for arbeid i vaskehaller og maskinrom 
(LaserWash) 

El-sikkerhetsinstruks 

  

Ansvar for elsikkerhet  
 

Alle ansa�e har et ansvar for å ivareta elsikkerheten og bidra i arbeidet med å 
forebygge brann og ulykke med elektrisk årsak: 

1. Våre ansa�e skal ikke foreta noen form for arbeider på det elektriske 
anlegget selv. Ved behov skal Mar�n sørge for at vedlikehold og utbedring 
av elektriske anlegg og utstyr u�øres av registrert installasjonsvirksomhet 
med kvalifisert personell. Vår virksomhet har inngå� avtale med Tore 
Sle�en (mindre jobber) Irby Elektro AS (begge Hokksund) om denne type 
arbeidsoppdrag.  

2. Vi�eovner i vaskehall og maskinrom blir fort �lsmusset og skal rengjøres  
  e�er produsentens anvisning ved behov. Steinar sjekker de�e på sine 
månedlige runder og rapporterer ev. avvik �l våre serviceteknikere i vår 
APP 

3. Alle typer ladere, også �l mobiltelefoner, skal trekkes ut e�er bruk.  
4. Det skal ikke beny�es skjøteledninger som permanent løsning �l 

varmeovner eller annet utstyr som trekker mye strøm. 

 
 

Avviksmeldinger Alle ansa�e har ansvar for å fylle ut avviksmelding i vår APP, dersom det avdekkes 
feil eller mangler på elektrisk anlegg eller utstyr. Mar�n  er ansvarlig for å følge opp 
avviksmeldingene, sørge for at det blir iverksa� nødvendige �ltak og eventuelt 
bes�lle utbedring fra Tore Sle�en (mindre jobber) Irby Elektro AS 

 Eksempler på slike forhold kan være;  

1. Feil eller skader på elektriske installasjoner eller utstyr.  

2. Elektriske installasjoner eller utstyr ikke er betryggende festet.  

3. Sikringer, jordfeilbrytere eller jordfeilvarsler løser ut o�e.  

4. Du får elektrisk støt ved berøring av vannkraner og elektrisk utstyr.  

5. Utstrakt bruk av skjøteledninger som permanent løsning.  
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Kontroll med 
elektriske anlegg 
og utstyr 

 

En av våre serviceteknikere foretar halvårlige kontroller av EL‐anlegget i alle vaskehaller 
og maskinrom. 

1. Kontrollerer hver 6. måned, innen 1. juli og 24. desember. 

Avtale om service 
og internkontroll 

 

Det er inngå� avtale med Tore Sle�en (mindre jobber) Irby Elektro AS om følgende 
forhold:  

1. U�ørelse av servicearbeider og re�ng av feil som avdekkes under 
egenkontroller eller som rapporteres inn som avvik fra de ansa�e. 

2. Termofotografering av sikringstavler og kontroll av det elektriske anlegget 
hvert 3. år.  

3. Opplæring av instruert personell. Opplæringen skal skje hvert år i desember.  
Mar�n” er ansvarlig for å sikre at Irby Elektro AS  følger opp avtalene, at kontroller og 
opplæring blir u�ørt, samt å sørge for nødvendige �ltak dersom Irby Elektro AS avdekker 
avvik ved sine kontroller.  

Elulykker Alle ulykker med elektrisk årsak skal straks meldes �l daglig leder, som sørger for 
registrering av avvik og eventuell rapportering �l Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) og andre nødvendige instanser.  

Ved strømgjennomgang skal all�d den forulykkede oppsøke sykehus for 
helseundersøkelser, e�er nødvendig 1. hjelp.  

Beny� APP: Strømulykke for raskt å få hjelp! 

Betjening av 
sikringstavle i 
verksted 

Sikringstavle i verksted skal kun betjenes av sakkyndig eller instruert personell.  I vår 
virksomhet har følgende personer få� nødvendig opplæring og instrukser �l å betjene 
denne tavlen: 

Mar�n eller en av våre serviceteknikere (alle våre serviceteknike re har opplæring) 
Legges ut på to ToDoList på vår APP 

Dersom sikringer eller vern har løst ut, må en av disse personene kontaktes.  

Hvis disse ikke er �lgjengelig, må Irby Elektro AS kontaktes på 91 54 97 89.  

Irby Elektro AS foretar årlig opplæring av instruert personell og utarbeider en egen 
instruks for betjening av tavlen. Denne instruksen henges opp på tavledør.  

 

Gjennomgang av 
internkontrollen 

Daglig leder og verneombud foretar årlig i januar måned en gjennomgang av 
virksomhetens HMS‐system for å sikre at de�e fungerer som forutsa�. Alle ansa� 
oppfordres i denne sammenheng �l å komme med forslag �l hvordan virksomheten kan 
forbedre si� arbeid innen elsikkerhet.  
Det vil på personalmøter bli informert om endringer i HMS‐systemet, samt at registrerte 
avvik og eksisterende ru�ner/instrukser vil bli gjennomgå�.  

 

 


