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Vedlegg 1: Logg ettersyn og vedlikehold, månedlig 
 

Loggskjema ettersyn og vedlikehold, månedlig 
 
Navn: 
 
 
 

Navn: 
 
 
 

Navn: 
 
 
 

Navn: 
 
 
 

Område/Komponent Hva 
sjekkes? 

Metode 
(GVI/NVI/DK/MU) Beskrivelse Inspeksjon Spesifikasjon 

Flyterør 
Mulige 
defekter / 
skader 

GVI Sjekk flyterør for kutt, knekk og brudd. Alle flyterør 

Fortøyningsklammer 
med fortøyningsøre 

Integritet til 
klammere GVI Sjekk om fortøyningsøre er bøyd eller om 

det er brudd i fortøyningsøre. 
Alle klammer med 
fort.øre. 

Stag / Kjetting / Tau 
Integritet til 
hovedbære-
system 

GVI / MU 
Sjekk om stag/kjetting/tau i 
hovedbæresystem er stram og er fri for 
deformasjon eller brudd. 

Sjekk hele 
bæresystemet 

     

SIGN. ÅR 

JANUAR  FEBRUAR  MARS  

APRIL  MAI  JUNI  

JULI  AUGUST  SEPTEMBER  

OKTOBER  NOVEMBER  DESEMBER  

 

Bruksanvisning skjema: 
Hver måned signeres med "OK" og initialer. Hvis det er avvik skal det henvises til nummer på 
reparasjonsseddel/avviksmelding og avviket skal føres opp i hendelseslogg. 
 
Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med 
produktet og forstått produktets brukerhåndbok. 
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