
 

Årlig skyddsrond trycksatta kärl under 10 bar  

 

 

Kompressor beteckning: …………………………………………..…………………………………………………………… 

               JA    NEJ 

Erfarenheter från användningen av anordningen. 
 

  

Uppgifter om anordningens återstående livslängd, 
 

  

Utförda reparationer och ändringar 
 

  

Inträffade olyckor och tillbud, samt eventuella avvikelserapporter och resultat från 
kontroll av de trycksatta anordningarna. 

  

 

Kontrolleras vid installation 

trycksatta anordningar ska vara placerade 

Den riskbedömning som avgör var en trycksatt anordning ska vara placerad ska ta hänsyn till 
betydelsen av                                                                                                                                             JA    NEJ 

Är det möjligt att utföra underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll på ett enkelt och 
säkert sätt, 

  

Förebyggande åtgärder som förhindrar att anordningen skadas av arbeten eller andra 
aktiviteter som bedrivs i närheten. 

  

Vid händelse av olycka. Minimera risken för skadlig tryckvåg eller lösa delar av 
anordningen inom ett område där de normalt arbetar, 

  

De som befinner sig på arbetsstället ska kunnastänga av  anordningen från platsen. 
 

  

Vid olycka finns risk för skada på byggnader eller konstruktioners bärande delar skadas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortlöpande tillsyn 

rutinerna enligt första stycket ska det framgå hur arbetsgivaren säkerställer att kraven i 2 kap AFS 
2017:3. 6 § 1–6 följs. Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera och vid 
behov revidera rutinerna för fortlöpande tillsyn. 

För att få vara trycksatta måste trycksatta anordningar med tillhörande 
säkerhetsutrustning regelbundet undersökas med fortlöpande tillsyn. Undersökningen ska ge 
underlag för arbetsgivarens bedömning av om den trycksatta anordningen och eventuell 
säkerhetsutrustning har skadats eller på annat sätt försämrats. 
Den fortlöpande tillsynen ska minst omfatta tillsyn av 

Checklista trycksatta anordningar AFS 2017:3 6§ 

 

Kompressor beteckning: …………………………………………..…………………………………………………………… 

Kontrollpunkt Kontrollerad Kommentar 
 
Okulär kontroll generell hela trycksatta 
anordningen 
ink rörledning, ventiler och slangar. 

  

Anordningen fungerar 
tillfredsställande. 
 

    

Inga otätheter har uppkommit. 
 

    

Elektronik/Överströmsskydd.   

Anordningen eller 
säkerhetsutrustningen har inte utsatts 
för skadlig yttre eller inre påverkan. 
 

   

Inga andra fel eller avvikelser har 
uppstått. 

   

Kontroll av kompressor   

Kontroll av arbetstryck  
(max arbetstryck enligt anordningens skyltning) 

   

Kontroll av manometer   

Kontroll av övertrycksventil   

Nödstopp är korrekt märkta och 
fungerar 

  

   

 

 

  

Utfört av………………………………………………………………………… Datum…………………………………………………… 


