
 
Visuell kontroll av lastebærere før lasting på fartøy 

 

Denne sjekklisten er et vedlegg til Offshore Norges anbefalte retningslinje116 - Pakking, sikring og transport av last, samt 

brukerkontroll av lastbærere. 
 
Sjekklisten skal sikre at lastebæreren er klar for løft om bord på fartøy som skal levere last offshore. Alle typer lastebærere, 
som det er foretatt brukerkontroll av jf Retningslinje 116 pkt 2.1 og som faller innunder NS-EN ISO 10855-3:2018 (DNV 2.7-1 
og 2.7-3), skal kontrolleres i henhold til denne sjekklisten. 
 

Godkjent 

 

Ikke godkjent 

 

Dato Lesbar signatur 

Merking/Dokumentasjon OK Avvik Kommentar 

1. Er lastbærer tydelig merket med ID?    

2. Lukket lastbærere og tanker - Har denne Offshore Norge sikringsplombe?    

3. Er lastbærer innenfor årlig kontroll?*    

Lastebærer OK Avvik Kommentar 

4. Se etter feil eller deformering på løfteører og løftesett    

5. Se etter tydelig skade på primær struktur    

6. Se etter lekkasje på tanker    

7. Dører og låsemekanismer lukket og sikret uten tydelig tegn på skade    

8. Visuell inspeksjon av hele enheten for hullskader og flakrust    

9. Sjekk for hektefarer utenfor løftesett    

Innhold OK Avvik Kommentar 

10. Sjekk at åpne lastbærere er pakket i henhold til Retningslinje 116    

11. Sjekk at nett er korrekt montert på åpne lastebærere    

12. Sjekk for løse gjenstander inni åpne lastbærere    

Løse gjenstander OK Avvik Kommentar 

13. Sjekk gaffellommer    

14. Sjekk alle flater** og tak    

15. Sjekk inni rammer og strukturer    

    

Note    

* Lastebærer skal være godkjent i minimum resterende 30 dager for utsendelse 
 offshore 

   

** Bunn av lastbærer sjekkes visuelt under lasting av fartøy med kran    

    

Kompetansekrav    

Kurs for pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll ref. plan for 
opplæring - tilhørende Retningslinje 116 

   

G11 Anhuker Modul O-1.1    
 


