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INTRODUKSJON

0.1.

Norsk Transformator AS
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Aktivitetene omfatter marked, konstruksjon og produksjon samt service og reservedeler for
fordelingstransformatorer. Antall ansatte ved utgangen av 2016 var ca. 50.
Norsk Transformator AS etterfølger ABB AS Steinkjer, se detaljer i kapitel 10 HISTORIEN.
Norsk Transformator AS skal produsere
 Oljefylte fordelingstransformatorer 20 til 3150 kVA, maks 36 kV
 Foreta reparasjoner og service av fordelingstransformatorer.
Alle fabrikater, også konkurrenters produkter
0.1.1.

Visjon
Norsk Transformator skal skape verdier gjennom å etablere den mest kompetente og
konkurransedyktige bedrift innen fordelingstransformatorer i Skandinavia.

0.1.2.

Forretningsidé
Norsk Transformator skal videreutvikle, selge, produsere og foreta reparasjoner / service på
fordelingstransformatorer for energiselskaper og industribedrifter i Skandinavia.
Salg skal skje direkte og/eller i samarbeid med distributører og andre markedspartnere.

0.1.3.

Sertifikater
Norsk Transformator AS innehar følgende systemsertifikater:
ISO 9001
Kvalitet
(Fra 1996)
ISO 14001
Miljøstyring
(Fra 1998)
OHSAS 18001
Arbeidsmiljø
(Fra 2005)

0.1.4.

Produksjonsspekter
Hovedprodukt: oljefylte fordelingstransformatorer.
Standard fordelingstransformatorer i henhold til gjeldende europeiske normer og norske
spesialiteter.
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Norsk Transformator AS adresser etc.
Navn

Norsk Transformator AS

Hjemmeside

www.nortrafo.no

E-post

post@nortrafo.no

Postadresse

Postboks 2505
7729 STEINKJER

Besøksadresse

Sjøfartsgata 7
7714 Steinkjer

Telefon

Nasjonal
Internasjonal

74 17 04 00
+47 74 17 04 00

Telefaks

Nasjonal
Internasjonal

74 16 44 06
+47 74 16 44 06

Bank

Den Norske Bank asa
0021 OSLO
SWIFT-kode: DNBANOKKXXX
IBAN:
NO88 5140 0532420

Bankkonto

5140.05.32420

Organisasjonsnummer

992 292 377

Daglig leder

Rune Evjen
Tlf: 74 17 04 03 Mobil 909 43 400
rune.evjen@nortrafo.no

QA-representant

Odd Mikal Hansen
Tlf. 74 17 04 05 Mobil 901 33 872
odd-mikal.hansen@nortrafo.no

Øvrige kontaktpersoner:
Innkjøpsleder og
HMS-representant

Håkon Krogstad
Tlf: 74 17 04 06 Mobil 990 05 607
haakon.krogstad@nortrafo.no

Økonomisjef

Knut Olav Forr
Tlf: 74 17 04 10 Mobil 975 00 143
knut-olav.forr@nortrafo.no

Produksjonssjef

Harry Alstad
Tlf: 74 17 04 07 Mobil: 93 43 10 39
harry.alstad@nortrafo.no
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OMFANG

1.1.

Generelt
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Denne håndbok gir en oversikt over ledelsessystemet for kvalitet, bærekraftig utvikling og HMS
og arbeidsmiljø ved Norsk Transformator AS, med referanse til interne dokumenter i
ledelsessystemet. Detaljer om denne revisjonen av håndboken gis i avsnitt 11.
REVISJONSREGISTER.
1.2.

Anvendelse
Kravene i de styrende dokumenter det er referert til i det neste avsnittet, NORMATIV
REFERANSE, er dekket fullt ut uten noen unntak.

1.2.1.

Erklæring
Vi erklærer at denne håndbok for kvalitet, bærekraftig
utvikling, HMS og arbeidsmiljø beskriver det ledelsessystem
som er utviklet, innført og holdt vedlike ved
Norsk Transformator AS.

Steinkjer, 2017-05-30

Rune Evjen
Daglig leder
rune.evjen@nortrafo.no

Odd Mikal Hansen
Ledelsens representant for kvalitet

Håkon Krogstad
Ledelsens representant for
bærekraftig utvikling og HMS

odd-mikal.hansen@nortrafo.no

haakon.krogstad@nortrafo.no
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NORMATIV REFERANSE

2.1.

Kvalitetsledelsessystemet
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Kvalitetsledelsessystemet er i overensstemmelse med
NS-EN ISO 9001:2015

Ledelsessystemer for kvalitet
Krav
(ISO 9001:2015)

2.2.

Miljø. Bærekraftig utvikling
Systemet for bærekraftig utvikling (miljø) er i overensstemmelse med
NS-EN ISO 14001:2015

2.3.

Ledelsessystemer for miljø
Spesifikasjon med veiledning
(ISO 14001 :2015)
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhetssystemet,
HMS, er i overensstemmelse med
Forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Interkontrollforskriften)
Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996, med ikrafttreden 1. januar 1997.
Miljø i denne sammenheng er både arbeidsmiljø og ”eksternt” miljø.
Internkontroll (IK eller HMS) blir ofte brukt som et forkortet uttrykk for helse, miljø
og sikkerhet.

2.4.

Arbeidsmiljø
Ledelsessystemet er videre, så langt anvendelig, i overensstemmelse med
Teknisk rapport
SN-BS OHSAS 18001:2007

Styringssystemer for arbeidsmiljø
(Britisk standard BS OHSAS 18001:2007)

2.5.

Ledelsessystemet og håndbokens struktur
Norsk Transformator AS har valgt å integrere kvalitet, bærekraftig utvikling (miljø),
internkontroll og arbeidsmiljø i ett system, ledelsessystemet.
Ledelsessystemet og håndboken er strukturert på samme måte som NS-EN ISO 9001:2008 slik
at lesere som er fortrolig med denne standarden lett vil finne det søkte tema.
Videre er ledelsessystemet så langt som hensiktsmessig i overensstemmelse med
Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring (SN-ISO/TR 10013:2001).
Kryssreferansetabellene i tillegget og innholdsfortegnelsen gir en oversikt over hvor man finner
beskrivelsen av de forskjellige elementene i håndboken.
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TERMER OG DEFINISJONER

3.1.

Standarder
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De følgende definisjoner gjelder
NS-EN ISO 9000;2015 Ledelsessystemer for kvalitet
Grunntrekk og terminologi
NS-EN ISO 14050:2010

Miljøstyring – Terminologi

Tilleggsdefinisjoner i andre relevante ISO-standarder og internkontrollforskriften gjelder i
tillegg til de ovenstående.
3.2.

Forkortelser og akronymer
Følgende forkortelser og akronymer er brukt i denne håndboken og ellers i forbindelse med
Norsk Transformator AS, enten alene eller i kombinasjon med hverandre.
ABB

ABB. www.abb.com

AMU
BU
DAK
EL-nr.

Arbeidsmiljøutvalg
Bedriftsutvalg
Dataassistert konstruksjon (CAD)
Entydig identifikasjon av et el-produkt
Elnummerbanken http://efobasen.efo.no/Default.aspx
Europeisk standard/Europa norm
European Norm/Standard
Forskning og utvikling (R&D, Research and Development)
Helse, Miljø og Sikkerhet
International Electrical Commission http://www.iec.ch
Internkontroll
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen
http://www.iso.org
Informasjonsteknologi (Information Technology)
Kvalitet, helse, miljø (bærekraftig utvikling) og sikkerhet
Lokalt Nettverk
Livsløpsanalyse (Life Cycle Assessment)
Avviksrapport
Norsk Elektroteknisk Komite
Norsk Standard http://www.standard.no
Kvalitetssikring (Quality Assurance)

EN
FoU
HMS
IEC
IK
ISO
IT
KHMS
LAN
LCA
Melding
NEK
NS
QA
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4.

LEDELSESSYSTEMET

4.1.

Generelle krav
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Ledelsessystemet er et middel til å gjennomføre intensjonene som er definert i politikken og til å
oppnå de fastsatte målene.
Organisasjonen har forpliktet seg til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemets effektivitet,
forebygging av forurensning, forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet og overholdelse av etiske
normer og menneskerettighetene.
Det overordnede mål er kunders og interesseparters tilfredsstillelse.
Det innbyrdes forholdet mellom de enkelte elementer i ledelsessystemet er forklart i modellen
under, med referanse til de neste kapitler i denne håndbok og de tilhørende interne
prosessbeskrivelsene som er angitt i modellen. Systemet er en lukket kontinuerlig
forbedringssløyfe, både vertikalt og horisontalt, Demingsirkelen planlegg-gjennomførkontroller-reager (PDCA).
4.1.1.

Modell for ledelsessystemet
4. Ledelsessystemet
5. Ledelsens ansvar

Kunder og
andre
interessenter

4.0.0-001
4.2.1-001
4.2.3-001
4.2.4-001
5.5.0-001
5.5.1-001
5.5.1-002
5.5.1-003
5.5.1-004
5.5.2-001

Info

Håndbok. Kvalitet, bærekraftig utvikling, helse og sikkerhet
Ledelsessystemet
Dokumentstyring
Registreringer
Organisasjon
Stillingsbeskrivelse. Daglig leder
Stillingsbeskrivelse. Avdelingssjef
Styreinstruks
Stillingsbeskrivelse. Serviceleder
Stillingsbeskrivelse. Ledelsens representant

6. Ressursstyring
6.2.0-001
6.2.0-002
6.3.0-001

6.3.0-003
6.4.0-001
6.4.0-002
6.4.0-004
6.4.0-005

Kunder og
andre
interessenter

8. Måling, analyse og
forbedring

Personell. Opplæring
Sikker jobbanalyse
Infrastruktur. Vedlikehold.
Varme arbeider. Innleid personell

6.3.0-002

Info

Fullmakter og
attestasjonsrett
Vedlikehold
Helse, miljø og
sikkerhet. HMS
Sikkerhet under prøving
Risikoanalyse
Miljø

8.2.1-001
Kontinuerlig forbedring

8.2.2-001
8.2.4-001
8.3.0-001
8.5.2-001

Berørte parters
tilfredsstillelse
Intern revisjon
Overvåking og
måling av produkt
Avviksbehandling
Analyse av data.
Forbedring

Tilfredsstillelse

7. Realisering av produkt
7.1.0-001 Kvalitetsplanlegging

Krav

Grunnlag

7.2.0-001
Kundeprosess

7.3.0-001
Teknikkprosess

7.4.1-001
Innkjøpsprosess

7.5.0-001 Produksjonsprosess
7.5-0-002 Tørking og
oljefylling
7.5.0-003 Serviceprosess

Resultat

7.6.0-001 Overvåkings- og måleutstyr

Dette bilde er også forside i dokumentsamling for ledelsessystemet og tjener som
innholdsfortegnelse. Det inneholder alle prosessbeskrivelser.
Ved henvisning til en prosessbeskrivelse inkluderer dette også alle Tillegg hvis relevant.
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Prosesser som er satt bort
Leverandører som benyttes til prosesser som settes bort, blir vurdert og godkjent på forhånd.
Norsk Transformator AS forsikrer seg om at de har tilfredsstillende styringssystemer.
Arbeidene utføres etter spesifikasjoner fra Norsk Transformator AS.
Leverandører som ikke har et dokumentert styringssystem kan utarbeide en kvalitetsplan med
HMS for leveransene som erstatning for et dokumentert styringssystem.

4.2.

Krav til dokumentasjon

4.2.1.

Generelt
Dokumentasjonssystemet er et middel til å etablere, distribuere, vedlikeholde og lagre
informasjon i forbindelse med ledelsessystemet.
Gjeldende dokumentasjon skal være tilgjengelig der og når den trenges.
Foreldet systemdokumentasjon blir fjernet. All foreldet systemdokumentasjon som arkiveres av
f.eks. historiske grunner blir merket og holdt atskilt for å unngå sammenblanding med gjeldende
utgaver.
Ledelsessystemets dokumentasjon består av:
 Håndbok (dette dokument);
 Prosessbeskrivelser (prosedyrer);
 Tillegg til prosessbeskrivelser;
 Spesifikasjoner
 Registreringer.

4.2.2.

Håndbok for kvalitet, bærekraftig utvikling og HMS (Kvalitetshåndbok)
Håndboken (dette dokument) gir en overordnet beskrivelse av ledelsessystemet.
Den inneholder politikk, overordnede mål, ansvarsforhold og de enkelte systemelementer, med
referanse til de mer detaljerte interne prosessbeskrivelser.
Hensiktsmessige prosessbeskrivelser, som det er referert til, sikrer at kvalitets-, bærekraftig
utviklings- og internkontrollkravene er tilfredsstilt og arbeidet utført i overensstemmelse med
kravene på en kostnadseffektiv måte.
Håndboken er utarbeidet og holdt oppdatert av ledelsens representant for kvalitet og godkjent av
Daglig leder og ledelsens representant for bærekraftig utvikling, helse og sikkerhet.
Håndboken er frigitt for bruk internt i organisasjonen eller eksternt.
Håndboken er Norsk Transformator AS eiendom.

4.2.3.

Kontroll med dokumenter

4.2.3.1. Utarbeidelse og distribusjon av dokumenter

Det viktigste kravet for utarbeidelse av dokumentasjon er:
 Dokumentet skal være leselig og lett å forstå for brukeren;
 Dokumentet skal være identifisert med en forklarende tittel, et entydig
dokumentnummer og revisjonsnummer og/eller dato;
 Dokumentet skal gjennomgås og godkjennes før utgivelse, bekreftet med signaturer og
datoer;
 Reviderbare dokumenter skal holdes oppdatert og bli utgitt på nytt ved behov.
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4.2.3.2. Prosessbeskrivelser (prosedyrer)

Viktige prosesser og rutiner blir dokumentert ved prosessbeskrivelser.
Skjemaer, kontrollister etc. knyttet til en prosessbeskrivelse blir utgitt som tillegg til denne, og
er styrt på samme måte som prosessbeskrivelser.
Utarbeidelse, godkjenning, registrering, ansvarsforhold, distribusjon, oppdatering og revidering
av prosessbeskrivelser er beskrevet i prosessbeskrivelse for dokumentstyring.
Alle prosessbeskrivelser skal gjennomgås minst hvert tredje år av prosesseieren, og ved behov
revideres.
Et dokumentregister viser bl.a. gjeldende utgave, utløp av gyldighetsperiode og referanse til
tilsvarende kapittel i standardene/HMS-forskriften/spesifikasjoner.
Prosesseierene er ansvarlig for utarbeidelse, implementering og vedlikehold av
prosessbeskrivelser innen deres ansvarsområde.
Daglig leder godkjenner alle prosessbeskrivelser.
Alle prosessbeskrivelser er utarbeidet etter en felles mal, og har en innholdsfortegnelse og en
felles innholdsstruktur.
Denne håndbok, prosessbeskrivelsene og tilleggene er tilgjengelige med leserett på det lokale
nettverket i organisasjonen.
Prosessbeskrivelsene med tillegg er dessuten distribuert internt som papirkopier i en
systemsamling. Alle ledere har et eksemplar.
De originale systemdokumenter er arkivert som papirkopier og elektronisk.
Det tas sikkerhetskopi av filene hver dag.
Alle prosessbeskrivelser er referert til i denne håndboken, se kapittel 4.1.1.
Prosessbeskrivelsene er på norsk, men kan oversettes ved behov.
4.2.3.3. Endring av dokumenter

Alle endringer av dokumenter blir gjennomgått og godkjent av de samme instanser som
gjennomgikk og godkjente det originale dokumentet.
4.2.3.4. Dokumenter fra eksterne kilder

Styring med dokumenter fra eksterne kilder er beskrevet i prosessbeskrivelse.
Dokumentasjon som berører ordre blir mottatt av markeds/kontraktsfunksjonen eller en
representant som er oppnevnt av denne. Annen dokumentasjon fra eksterne kilder, f.eks.
myndighetene, blir distribuert til relevant personell. Ekstern dokumentasjon blir gjennomgått,
håndtert og ved behov besvart av bemyndiget person, avhengig av sak.
4.2.4.

Kontroll med registreringer

4.2.4.1. Registreringer

Styring av registreringer er beskrevet i prosessbeskrivelse.
Registreringer fra ledelsessystemet blir utarbeidet for å skaffe dokumentarisk bevis på at interne
eller eksterne kontraktskrav er oppfylt. I tillegg blir registreringer fra ledelsessystemet benyttet
til f.eks. statistikk- og forbedringsformål.
De enkelte avdelinger er ansvarlige for utarbeidelse og arkivering av registreringer knyttet til
deres egne aktiviteter.
Registreringer blir distribuert internt i overensstemmelse med etablerte rutiner.
Kvalitetsregistreringer som bekrefter at kontraktsmessige krav er oppfylt blir oversendt kunde i
overensstemmelse med avtale i kontrakten.
Arkiveringsområdene gir tilfredsstillende beskyttelse mot beskadigelse eller tap.
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4.2.4.2. Oppbevaringstid

Alle ordreregistreringer blir arkivert minst fem år eller som fastsatt i kundekontrakten.
Nødvendige registreringer for å utføre service på transformatorene blir arkivert i den forventede
levetid for transformatoren.
Registreringer fra ledelsessystemet blir oppbevart i 5 år.
4.2.4.3. Interesseparters gjennomgåelse av registreringer

Interesseparter kan gjennomgå registreringer relatert til deres egne ordre eller det generelle
ledelsessystemet, men bedriftshemmeligheter kan holdes utenom.
De interesseparter er forpliktet til bare å bruke informasjonen man har fått om Norsk
Transformator AS til eget bruk, og ikke røpe noe til noen tredjeperson med mindre dette er
avtalt skriftlig med Norsk Transformator AS.
4.3.

Referanser og registreringer

4.3.1.

Referanser
Se figur i kapittel 4.1.1
Registreringer
Liste over innehavere av perm med prosessbeskrivelser og tillegg
Ledelsessystemets registreringer

4.3.2.
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5.

LEDELSENS ANSVAR

5.1.

Ledelsens forpliktelse
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Ledelsen er den drivende kraft i utarbeidelse, implementering, vedlikehold og kontinuerlig
forbedring av ledelsessystemet, basert på prosesstankegang, risikoforståelse, miljøbevissthet,
og med fokus på kundetilfredsstillelse og nytte for interesseparter.
Ledelsen fastsetter policy, sette overordnede mål, tildele ressurser og følge opp at policy og mål
er etterkommet.
5.2.

Omfangsbeskrivelse
Ledelsessystemets omfang fremgår av beskrivelsene i denne håndbok.
Det er utarbeidet et tillegg til prosessbeskrivelse for ledelsessystemet som går mer i detalj i
beskrivelse av omfanget.

5.3.

Fokus på kunder og interesseparter
Oppfyllelse av kunders og andre interesseparters behov og krav er det overordnede mål for hele
organisasjonen. Dette er kommunisert gjennom hele organisasjonen.
Behovene til de forskjellige interesseparter er sammensatt og kan være i konflikt med
hverandre.
Deres tilknytning kan variere fra krav til observasjon:
De viktigste interesseparter er:
Interne
1. Eiere
2. Styre
3. Ansatte
4. Ansattes pårørende
5. Huseier

Eksterne
1. Kunder
2. Leverandører
3. Transportører
4. Markedspartnere, f.eks. ABB
5. Finansinstitusjoner
6. Myndigheter
7. Naboer
8. Samfunnet

De dominerende eksterne interesseparter for Norsk Transformator AS er kunder, leverandører,
transportører og markedspartnere.

5.4.

Policy for kvalitet, bærekraftig utvikling og HMS
Vi skal lytte til våre interesseparter, både interne og eksterne, og strebe etter å tilfredsstille deres
ønsker og behov.
Vi skal overholde myndighetenes lover og forskrifter.
Vi skal overholde etiske normer og menneskerettighetene
Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet.
Vi forplikter oss til kontinuerlig prosessforbedring.
Vi vil tilstrebe forebygging av forurensning og bidra til bærekraftig utvikling.
Vi skal økonomisere med ressurser.
Vi skal etterleve Visjon og Forretningsidé.
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Vi skal ha kortere leveringstid enn våre konkurrenter og 100 % leveringspresisjon.
Henvendelse fra berørt part skal få tilbakemelding innen en uke.
Vi skal ikke ha noen myndighetspålegg som følge av tilsidesetting av lover eller forskrifter.
Vi skal ikke ha meldinger om brudd på etiske normer eller menneskerettighetene.
Vi skal unngå brann og oljeutslipp.
Vi skal alltid ha minst ett forbedringsprosjekt for ledelsessystemet under bearbeiding.
Vi skal oppfattes som en foregangsbedrift i Steinkjer innen kvalitet, miljø og internkontroll.
Planlegging av ledelsessystemet
Hensikten med planlegging av ledelsessystemet er oppfyllelse av organisasjons politikk og mål.
Planlegningen er en del av ledelsens gjennomgåelse, se kapittel 5.6.
Oppfølging av måloppfyllelse er obligatorisk punkt på dagsordenen i ledermøtene.
Opprettholdelse av ledelsessystemets funksjon ved endringer blir gitt oppmerksomhet.
Grunnlaget for planlegninger er bl.a.:
 Organisasjonens politikk og overordnede mål;
 Visjon og forretningsidé;
 Kunder og andre interesseparters behov;
 Krav i lover og forskrifter;
 Produktenes og prosessenes ytelse;
 Forbedringsmuligheter.
Resultatet av planlegningen er bl.a.:
 Behov for oppdatering av politikk og mål;
 Behov for ressurser og ferdigheter;
 Behov for produkt- og prosessforbedringer;
 Behov for dokumentasjon og registreringer;
 Andre forbedringsbehov.
Oppnåelse av intensjonene som fremkommer under planlegningen vil kunne fordre
utviklingsprosjekter og oppfølgingstiltak.
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5.6.1.1. Organisasjon
Norsk Transformator AS
Styre

Norsk Transformator AS

Daglig leder

Teknikk

Marked

QA / HMS

Teknisk avdeling

Innkjøp
Varemottak, Lager

Industrivern

Administrasjon
Økonomi Data Lønn

Produksjon

Produksjonsleder
Mekanisk

Produksjonsleder
Kjerne / vikling

Produksjonsleder
Montering

Serviceleder
Reparasjon / Service

5.6.1.2. Generelt ansvar for alle ansatte

Alle skal være klar over kunders og andre interesseparters behov, og bidra til deres
tilfredsstillelse.
Det er en forpliktelse for alle ansatte å bidra til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet.
Enhver er ansvarlig for kvaliteten av eget utført arbeid og eliminering av mulige avviksårsaker.
Enhver er ansvarlig for å utføre pålagte oppgaver og å undersøke mottatt dokumentasjon, deler
etc. og skal sette i verk hensiktsmessige tiltak dersom mangler oppdages.
Alle er videre ansvarlig for å rette seg etter relevante lover og forskrifter og å handle etter det
gjeldende ledelsessystemet.
5.6.1.3. Daglig leder

Daglig leder rapporterer til styret.
Daglig leder er overordnet ansvarlig for organisasjonens drift og resultater.
5.6.1.4. Markedssjef

Markedssjef er ansvarlig for markedsføring, salg og kundekontakt.
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5.6.1.5. Teknisk sjef

Teknisk sjef er ansvarlig for produktutvikling og produktkvalitet.
5.6.1.6. Innkjøpsleder

Innkjøpsleder er ansvarlig for innkjøp og tilhørende aktiviteter.
Dette innebærer leverandørgodkjenninger og registreringer, leverandøravtaler og oppfølging.
Kjøp av enkelte produkter er delegert til andre i organisasjonen.
5.6.1.7. Økonomisjef

Økonomisjef er ansvarlig for administrasjonen.
Dette innebærer ansvar for lønn, regnskap, personell og IT.
5.6.1.8. Produksjonssjef

Produksjonssjef er ansvarlig for produksjonen, prosesskvalitet og tilhørende aktiviteter.
Dette omfatter:
 Overordnet ansvar for gjennomføring av produksjon
 Overordnet ansvar for kvalitet og HMS i produksjonen
 Overordnet ansvar for orden og vedlikehold
 Større produktivitetsforbedrende tiltak
 Overordnet budsjettansvar i produksjon
 Overordnet personalansvar, oppfølging av sykmeldte
5.6.1.9. Produksjonsleder

Produksjonsledere er ansvarlig for daglig drift av produksjonen i sine avdelinger.
Dette omfatter:
 Ansvar for gjennomføring av planlagt produksjon i gruppen
 Ansvar for orden, ryddighet og renhold i avdelingene
 Daglig personalansvar og oppfølging av kompetanse
 Daglig oppfølging av kvalitet og HMS
 Koordinering med andre grupper
 Mindre produktivitetsforbedrende tiltak, daglige saker
5.6.1.10. Serviceleder

Serviceleder er ansvarlig for service av fordelingstransformatorer, både av eget og andres
fabrikat.
Dette omfatter:
 Registrering av serviceordre
 Gjennomføring og oppfølging av serviceoppdragene, inkludert transport
 Kontakt med kundene
 Rapportering
5.6.2.

Ledelsens representanter
En ledelsens representant er utpekt for kvalitet, og en annen for bærekraftig utvikling, helse og
sikkerhet.
Ledelsens representanter er uavhengig av andre ansvarsforhold når de utøver sin funksjon.
Ledelsens representanter er ansvarlige for å sikre at prosessene i ledelsessystemet er identifisert,
utarbeidet, implementert og vedlikeholdt.
Ledelsens representanter rapporterer til Daglig leder om ledelsessystemets funksjon som
grunnlag for ledelsens gjennomgåelse og forbedring.
Ledelsens representanter skal fremme bevissthet om kunders og andre interesseparters behov i
hele organisasjonen.
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Ledelsens representanter er ansvarlige for gjennomføring av interne, og ved behov, eksterne
revisjoner.
Ledelsens representant for kvalitet er ansvarlig for ledelsessystemets håndbok.
5.6.3.

Intern kommunikasjon
I forbindelse med AMUs møter blir det holdt et møte med alle ansatte, hvor relevante
statistikker for perioden og året blir presentert. Også andre fellessaker blir tatt opp. Det
oppfordres til toveis kommunikasjon.
Andre kommunikasjonskanaler er arbeidsmiljøutvalget, oppslagstavler, medarbeidersamtaler,
åpen dør og forslagskasse.

5.7.

Ledelsens gjennomgåelse

5.7.1.

Generelt
Ledergruppen skal en gang i året gjennomgå ledelsessystemet for å forsikre seg om at det
fortsatt er egnet og hensiktsmessig.
Som del av denne gjennomgåelsen skal mulighetene for systemforbedring, produktforbedring
og behovet for forandringer, inkludert i politikk, mål og ressurser undersøkes.

5.7.2.

Grunnlag for gjennomgåelsen
Denne gjennomgåelsen kan være basert på:
 Oppfølging fra tidligere gjennomgåelser;
 KHMS-rapporter fra ledelsens representanter om hvordan ledelsessystemets fungerer;
 Revisjonsrapporter;
 Meldinger (avviksrapporter);
 Kunders og andre interesseparters syn;
 Endrede indre eller eksterne forhold;
 Forslag til forbedringer.

5.7.3.

Resultat fra gjennomgåelsen
Resultatet av gjennomgåelsen skal registreres, og minst inneholde:
 Eventuelle beslutninger om systemforbedringstiltak,
 Eventuelle beslutninger om produktforbedringstiltak,
 Eventuelle beslutninger om tiltak for forbedring av kunders eller andre interesseparters
tilfredsstillelse,
 Eventuelle andre beslutninger som er fattet, f.eks. om ressursbehov.

5.8.

Referanser og registreringer

5.8.1.

Referanser
Se figur i kapittel 4.1.1

5.8.2.

Registreringer
Håndbok
Prosessbeskrivelser med tillegg
Organisasjonskart
Politikk og overordnede mål.
Rapporter fra ledelsens representanter om ledelsessystemets funksjon.
Rapporter fra ledelsens gjennomgåelser av ledelsessystemet.
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Tilstrekkelige ressurser er vesentlig for å oppfylle organisasjonens politikk og mål, inkludert
kontinuerlig forbedring og drift av ledelsessystemet og oppnåelse av kundetilfredshet og andre
interesseparters nytte.
Daglig leder tildeler de totale ressurser.
6.2.

Menneskelige ressurser

6.2.1.

Generelt
I forkant av hver stillingsplanlegging og rekruttering blir behovet for spesiell dyktighet, erfaring
og formell utdannelse vurdert.
Alle nyansatte får informasjonsmateriell, inkludert informasjon om ledelsessystemet og egne
arbeidsoppgaver.

6.2.2.

Kompetanse, bevissthet og opplæring
Alle ledere vurderer systematisk behovet for kompetanse og opplæring. Dette blir særlig tatt i
betraktning i forbindelse med utvikling av strategier og planlegning av nye prosesser eller
utstyr. Medarbeidersamtaler kan også klarlegge opplæringsbehov.
Opplæring blir gjennomført i samarbeid med personalfunksjonen, delvis som intern, delvis som
ekstern opplæring. Når det er mulig foretrekkes en instruktør fra egen organisasjon for den
interne opplæringen.
Særlig oppmerksomhet rettes mot å gjøre hver enkelt medarbeider oppmerksom på viktigheten
av deres eget bidrag til å oppnå de overordnede målene og deres egne stillingsmål. Det legges
vekt på betydningen av å oppfylle kravene og behovene og forventningene hos kunder og andre
interesseparter. Det omfatter også bevissthet om konsekvensene dersom man ikke oppfyller
kravene.
Obligatorisk HMS-opplæring av ledere og verneombud skjer eksternt.
Opplæring av kundenes drifts- og vedlikeholdspersonell foretas på forespørsel.
Virkningen av gjennomført opplæring blir vurdert.
Registreringer om ansattes kompetanse og gjennomført opplæring oppbevares og oppdateres.

6.3.

Infrastruktur

6.3.1.

Informasjon
Innen organisasjonen er forskjellige dataprogrammer i bruk i de forskjellige avdelinger.
Datamaskinene er koblet sammen i et lokalt nettverk.
Datamaskinene er beskyttet med passord og antivirusprogrammer.
Det tas daglig sikkerhetskopi av datafilene i nettverket. Sikkerhetskopien oppbevares
brannsikkert.

6.3.2.

Vedlikehold
Det tilstrebes preventivt vedlikehold for å unngå ikke planlagt stopp. Ved vedlikehold skal man
forsikre seg om at alt utstyr oppfyller HMS-kravene. Register over viktig utstyr er utarbeidet.
Utstyrsleverandørene gjennomfører årlig tilsyn for å sikre at de fungerer tilfredsstillende og at
myndighetskrav er tilfredsstilt.
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Transport
Steinkjer er beliggende ved E6 og har havn og jernbaneforbindelse.
De fleste transformatorer blir sendt på overdekkede lastebiler og kan håndteres med kran eller
gaffeltruck.

6.4.

HMS, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling. OHSAS 18001. Industrivern

6.4.1.

Grunnlag
Norsk Transformator AS styringssystem tilfredsstiller:


Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)”



Industrivern, beredskapsklasse III.



SN-BS OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø (Sertifisert)



NS-EN ISO 14001 Miljøledelsessystemet (Sertifisert)

Disse elementene er fullt ut integrert i ledelsessystemet på sammen måte som
NS-EN ISO 9001 i kvalitetsledelsessystemet.
6.4.2.

Internkontroll
”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)” er innført.
Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et
forbedringsarbeid i virksomheten innen:
 arbeidsmiljø og sikkerhet;
 forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelse fra produkter eller forbrukertjenester;
 vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.
Ledelsen har en samling av sikkerhetsdatablad som er fremskaffet av innkjøpsleder.
Norsk Transformator AS samarbeider med de lokale myndighetene om HMS.

6.4.3.

Industrivern
Norsk Transformator AS er industrivernpliktig, og er klassifisert i beredskapsklasse III.
Det er etablert en industrivernorganisasjon med en industrivernleder som rapporterer til
Daglig leder.
Beredskapsplaner prøves ut regelmessig der dette er mulig. Etter slike prøver eller hendelser blir
forholdet analysert og sammenholdt med eksisterende beredskapsplaner for om mulig å forbedre
disse.

6.4.4.

Arbeidsmiljø OHSAS 18001
Den tekniske rapporten SN-BS OHSAS 18001 stiller mer spesifiserte krav til styring av
arbeidsmiljøet enn i Internkontrollforskriften. Det avgis regelmessig en samsvarserklæring om
at organisasjonen kjenner og etterkommer alle arbeidsmiljøkrav og andre krav organisasjonen
pålegger seg.



HÅNDBOK for kvalitet, bærekraftig utvikling og HMS
6.4.5.

Rev. nr. 12

Side nr. 19 av 46

Miljøstyring, bærekraftig utvikling
Miljøledelsessystemet NS-EN ISO 14001 skal bedre organisasjonens evne til å forutse,
identifisere og styre samspillet med miljøet for å oppnå miljømålene og sikre fortløpende
samsvar med aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg. Det
avgis årlig en samsvarserklæring om dette tilsvarende som for OHSAS 18001.
Alle avdelingsledere er ansvarlig for å identifisere miljø- og andre aspekter innenfor sitt
ansvarsområde, vurdere betydningen av disse og sette i verk passende forbedringsprosjekter.
Dette utføres i nært samarbeid med HMS-ansvarlig, AMU, industrivernet og ledelsen.
De mest betydningsfulle aspektene, særlig de som samsvarer med organisasjonens overordnede
politikk og forbedringsmål, blir gjenstand for forbedringsprogrammer.

6.4.6.

Miljøaspekter
Det er definert de miljøaspekter som er mest aktuelle for Norsk Transformator:











Olje
Brann
Sklifare
Energi
Transport
Avfallsbehandling
Emballasje
Produksjon
Produkter
Leverandører

For hvert miljøaspekt er det beskrevet mulig miljøpåvirkning og eventuelle miljøtiltak.
6.4.7.

Samfunnsansvar
Norsk Transformator AS er bevisst på samfunnsansvar og etiske adferd ved bl.a. å ikke benytte
seg av eller involvere seg i tjenester som er i strid med menneskerettighetene eller innebærer
noen form for bestikkelser, korrupsjon eller rasediskriminering eller annen form for
diskriminering.
Norsk Transformator AS oppfordrer sine leverandører til å utvise tilsvarende samfunnsansvar.

6.4.8.

Arbeidsmiljøutvalg
Et arbeidsmiljøutvalg, AMU, er opprettet og arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i
bedriften.
Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger nøye med på utviklingen
av arbeidsmiljøet. AMU har enkelte lovpålagte oppgaver.
Det er valgt hovedverneombud og et områdeverneombud for hvert av de 3 verneområdene.
Det foretas regelmessige vernerunder, se pkt. 7.5.1.5 Vedlikehold, orden og renhold
Arbeidsmiljøutvalget samarbeider med Industrivernet.
Under arbeidsmiljøutvalget er det bl.a. følgende utvalg:
 Arbeidsutvalg for AMU;
 Bedriftshelsetjenesten;
 Kjemikalieutvalg;
 AKAN;
 Attføringsutvalg;
 Vernetjeneste.
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6.4.8.1. Organisering
Arbeidsmiljøutvalg
AMU

Norsk
Transformator AS,
Daglig leder

Helsetjenesten
HMS-ansvarlig

Diverse utvalg.
AKAN, Kjemikalier,
Attføring

Norsk
Transformator AS
Styringssystem

Industrivern
Leder

Industrivern
Nestleder

Industriverngruppe

Hovedverneombud

Industrivern
Støttegruppe

6.4.9.

Områdeutvalg

Områdeutvalg

Områdeutvalg

Isolasjon,
LSP og HSP
vikling,
Mekanisk
montering,
Elektr. montasje,
Kjerneavdeling
Prøving

Mekanisk avd.,
Sveiseavd.,
Overflatebeh.
Service/
reparasjonsavd.,
Lager,
Garderober og
toalett,
Uteområder

Kontor

Verneombud

Verneombud

Verneombud

Samordning
Når flere virksomheter utfører arbeid på samme arbeidsplass eller område i bedriften er det
Norsk Transformator AS som er ansvarlig for å samordne internkontrollaktivitetene for de felles
aktivitetene med mindre annen avtale er inngått. Dette skal om nødvendig avtales skriftlig.
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Risikostyring
Risikostyring omfatter planlegging og bestemmelse av kontekst, risikoidentifisering,
risikoanalyse, risikoevaluering og risikohåndtering, kfr. flytskjema nedenfor. Dette innebærer
blant annet identifisering av farer og uønskede hendelser, analyse og bedømming av risiko, samt
identifisering av tiltak som kan fjerne eller redusere risiko.
Risikostyring starter med kommunikasjon og konsultasjon for å bestemme hva og hvem som er
berørt.
I planleggingen bestemmes kontekst før det startes med selve risikovurderingen, som består av
risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering.
Ved all risiko skal det klarlegges hva som kan aksepteres. Ved for høy risiko skal det iverksettes
risikoreduserende tiltak slik at restrisiko er akseptabel. Risikohåndtering er siste trinn der det
bestemmes hva som gjøres med en risiko. Hvis restrisiko er for høy skal forholdet for eksempel
modifiseres, unngås eller avsluttes.
I prosessen tas det stilling til:
 Hva kan gå galt?
 Hvilke konsekvenser kan det få hvis det skjer?
 Hvor stor er sannsynligheten for at det skal kunne skje?
 Hva blir risikoen?
 Hva kan aksepteres?
Det er definert 3 kategorier som berøres av risiko
1. Personell - HMS
2. Miljø
3. Materiell – Økonomi - Verdier
Sannsynlighet og konsekvens vurderes forskjellig for de enkelte kategorier.
Start
risikovurdering

Tilstandskartlegging
Identifikasjon av aspekter
1 Personell, 2 miljø,
3 materiell/verdier
Alle risikorelaterte
forhold eller
tilstander
listes opp for hver
kategori

Sannsynlighetsvurdering
Vekting

Konsekvensvurdering
Vekting

1 Lite sannsynlig
2 Mindre sannsynlig
3 Sannsynlig
4 Meget sannsynlig
5 Svært sannsynlig

1 Ufarlig
2 Farlig
3 Kritisk
4 Meget kritisk
5 Katastrofalt

Risikomatriser
Risikotall beregnes

Sannsynlighetstallet
multipliseres med
konsekvenstallet.
Risiko er oftest
sannsynlighet x konsekvens

Vurdering av
risikotallet mot
akseptgrenser
En matrise for hver
kategori,
1 Personell
2 miljø
3 materiell/verdier

Utarbeide og
gjennomføre
risikoreduserende
tiltak

Prioritere og velge
ut aspekter som
skal bearbeides

Resultat
Risikoidentifikasjon
og reduksjon

Hver kategori har egne
grenser for
Hvitt: Akseptabelt
Gult: Må vurderes
Rødt: Uakseptabelt

Flytskjemaet illustrerer en typisk kartleggingsprosess. Prinsippet gjelder kartlegging på alle
områder, arbeidsmiljø, ytre miljø, kvalitet.
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Forbedringsprogrammer
Ledergruppen gjør den endelige beslutning om forbedringsprogrammer. Framdrift rapporteres
bl.a. i ledermøtene og AMU.
Risikovurderingen er ett av grunnlagene for identifisering av forbedringsprogrammer.
Større forbedringsprogram blir planlagt, med mål og delmål, ressurser, tidsplan, rapportering og
beskrivelse av oppnådd forbedring. En person gjøres ansvarlig for hvert program.
Det skal alltid være minst ett forbedringsprogram i arbeid.
Tidligere forbedringsprogrammer har ført til bl.a.
 Bedre avfallsbehandling
 Avfallssortering;
 Avfallsreduksjon;
 Mindre aluminiumforbruk
 Mindre vannforbruk
 Mindre elektrisitetsforbruk
Det føres liste over prioriterte, aktive og fullførte forbedringsprogrammer.
Det finnes også et system for gjennomføring og registrering av alle hverdagsforbedringer, slike
som gjennomføres med lite eller ingen dokumentasjon. De flerste listes opp.

6.5.

Referanser og registreringer

6.5.1.

Referanser
Se figur i kapittel 4.1.1

6.5.2.

Registreringer
Registreringer om opplæring
Tilsynsrapporter for utstyr
Risikokartlegging og analyser
Liste over forbedringsprogrammer
Liste over hverdagsforbedringer
Utstyrslister
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Hovedprosessen for produksjonen er visualisert i prosessmodellen i kapittel 4.1, fra kunders og
andre interesseparters behov til kunders og andre interesseparters tilfredsstillelse, oppdelt i:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

planlegging for realisering av produkt;
kunderelaterte prosesser;
utvikling og konstruksjonsprosess;
innkjøpsprosess;
produksjonsprosess
kontroll med overvåkings- og måleutstyr.

Hovedprosessen kan igjen deles opp i mer detaljerte underprosesser, med referanse til de enkelte
kapitler for videre beskrivelse:
GRUNNLAG:
Forepørsel fra
kunde

7.2.2.1
Tilbudsbehandling.
Kommunikasjon
med kunde

7.5
Produksjonsplanlegging.
Distribuere
produksjonsunderlag

7.4
Innkjøp
Behov fra struktur
og lagerbeholdning

7.6
Overvåkings- og
måleutstyr

7.5
Produksjon
Service/reparasjon

7.2.2.2
Ordrebehandling.
Kommunikasjon
med kunde

7.5
Prøving

7.3
Beregning og konstruksjon.
Tegninger, materialliste,
struktur mm.

Behov fra konstruksjon på
materialer med lang leveringstid

7.5
Materialmottak
Lager

7.5
Klargjøring.
Levering

RESULTAT:
Transformator til
kunde

I tillegg til prosessene ovenfor finnes forskjellige støtteprosesser, inkludert prosesser relatert til
interesseparter.
Organisasjonen har bare ett produkt, fordelingstransformatorer. Disse er for en stor del fastlagt
tidligere, både utførelsesmessig og produksjonsmessig. Planlegging av realiseringsprosessen er
derfor stort sett en engangsforeteelse, og er dokumentert gjennom etablering av strukturer og
ordresedler. Under denne planlegningen er det tatt hensyn til:
 Gjennomgåelse av alle krav. Mål og delmål er fastsatt i prosessbeskrivelser med tillegg.
Effektiv informasjon om disse til alle ansatte;
 Ressursbehov, kapasitet, kapabilitet eller menneskelige kunnskaper. Definisjon av
ansvar. Opplærings- og bevissthetsaktiviteter. Tildeling av ressurser;
 Definisjon av akseptkriterier, også for viktige subjektive forhold. Innføring av prosesser
og utstyr for kontroll, verifisering, validering, prøving og registrering;
 Registreringer for å kunne vurdere om kravene er oppfylt og for å finne muligheter for
kontinuerlig forbedring;
 Utarbeidelse av kontraktsrettede kvalitetsplaner ved behov.
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Norsk Transformator AS hjemmeside www.nortrafo.no gir fyldig informasjon om
organisasjonen, produktene, tjenestene samt kontaktdata.
På hjemmesiden finnes utfyllingsskjemaer for å
 be om tilbud
 bestille transformator
 innrapportere en transformator til reparasjon
I dokumentsenteret gis fyldig dokumentasjon om transformatorene, brukerveiledninger,
målskisser, tilleggsutstyr og sikkerhetsdatablad.
Norsk Transformator AS selger transformatorer og tjenester direkte til kundene og gjennom
eksterne partnere, for eksempel ABBs salgsorganisasjonen. Norsk Transformator AS
markedssjef gir faglig og annen støtte, og er også med i direkte forhandlinger med kundene.
For de største kunder eller kundegrupper er det utarbeidet rammeavtaler. Dersom
rammeavtalene skulle inneholde egne spesifikasjoner som avviker fra standard, blir disse
overført til ordreseddelen, som blir fordelt til teknisk avdeling, produksjon og prøverom.
Service- og reparasjonsaktiviteter håndteres direkte mot sluttkunde.
7.2.1.1. Prosessmål

Målet for kundeprosessen er en ordremengde som gir stabil og full kapasitetsdekning med et
prisnivå som tilsvarer eller overgår budsjett. Disse forhold blir fulgt opp.
7.2.2.

Bestemmelse av krav relatert til produktet
Norsk Transformator AS leveringsomfang er tilpasset det norske markedet, men kan også
tilfredsstille leveringsomfanget og kravene innen sitt produksjonsspekter for det skandinaviske
markedet.
For alle ordrer blir det utarbeidet en kontrolliste med alle data for beregning, konstruksjon,
produksjon og prøving av transformatoren. Disse data blir overført til ordreseddelen. Signert og
godkjent kontrolliste er dokumentasjon på at alle kravdata er gjennomgått, avklart, forstått og
kan tilfredsstilles.
Det er definert et standardprogram for det norske markedet. Disse transformatorene blir
gjennomgått og fastlagt i forbindelse med budsjettprosessen. De blir gitt et EL-nummer og er
listet opp i tabell. Data for disse transformatorene er faste. Det er ikke nødvendig med en
ytterligere gjennomgåelse av hver enkelt av disse transformatorene.
Noen transformatorer er standardtransformatorer, men med noe avvikende spesifikasjoner,
f.eks. for tomgangs- eller belastningstap. For disse må det gjennomføres en elektrisk beregning
og en tilbudsberegning, men forøvrig er utførelsen fastlagt tidligere.
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Gjennomgåelse av krav relatert til produktet

7.2.3.1. Tilbudsprosess
Startgrunnlag
Forespørsel fra kunde

Er forespørslen
entydig?

Tilbudsnummer
tas ut.
Sendes teknikk for
beregning

Ja

Nei, avklares med kunde

Teknisk beregning
Elektriske verdier
Ressursforbruk

Resultat
Tilbud til kunde

Tilbud utarbeides

Unntaksvis leveres noen transformatorer helt utenfor standard. For disse gjennomføres det en
full dokumentert tilbudsgjennomgåelse før tilbudet avgis eller det inngås avtale om levering.
Målet med gjennomgåelsen er:
o Nødvendige produktkrav er definert og klarlagt, underforståtte behov tatt i betraktning;
o Krav som avviker fra tidligere utgave av tilbudene blir avklart;
o Kravene er innenfor produksjons- og andre begrensninger og kan innfris.
Gjennomgåelsen blir gjentatt dersom det opptrer vesentlige endringer etter at ordren er
bekreftet. Berørt personell blir informert og dokumenter endret tilsvarende.
Ved behov kan kunden inviteres til å delta under tilbudsgjennomgåelsesmøte/startmøte.
Alle tilbud blir listeført og gitt et tilbudsnummer
7.2.3.2. Ordreprosess nye transformatorer
Salg.
Er bestillingen
entydig?

Startgrunnlag
Bestilling fra kunde

Nei, avklares med kunde
Ja
Salg.
Kontrolliste
Ordrenummer.
Ordreseddel

Salg.
Ordrebekreftelse.
Pakkseddel

Resultat
Ordredokumenter
til teknikk

Salg legger inn arbeidsmengde i planleggingssystemet for produksjonen basert på kapasitetstall
fra produksjonsavdelingen og ordremengde.
7.2.3.3. Reparasjon av transformatorer. Service

Norsk Transformator utfører service på alle typer fordelingstransformatorer, også for andre
fabrikat.
Bestilling av serviceoppdrag, reparasjon eller undersøkelse, og all videre oppfølging av en
transformator gjøres via hjemmesiden www.nortrafo.no.
Kundene får tildelt brukernavn og passord og logger seg inn med e-postadresse og eget passord.
Ved innmelding oppgir kunden serienummer og ytelse på transformatoren, og angir hva som
ønskes utført.
Gjennom e-post-kommunikasjon kan kunden følge med på hele prosessen. Ordningen er
integrert med transportørens planlegging.
All dokumentasjon og servicerapport vil ligge på hjemmesiden
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Hovedprosessen for utvikling og konstruksjon er:
Nei
Grunnlag.
Ordreseddel

Beregning

Konstruksjon

Kontroll og
verifikasjon

Ja
Nei

Spesiell
utførelse?

Ja

Konstruksjonsgjennomgåelse

Nei

Ja
Resultat.
Konstruksjonsoppgave, Tegninger,
Struktur

Under konstruksjon blir krav fastsatt i kontrakt/teknisk spesifikasjon, lover og forskrifter,
regelverk og standarder gjennomgått og korrekt og fullstendig uttrykt i
konstruksjonsresultatene, som spesifikasjoner, tegninger, beregninger, prosessbeskrivelser,
prosedyrer etc. Gjennom dette vil kundens behov og forventninger bli tilfredsstilt samtidig som
andre interesseparters behov og forventninger blir vurdert.
Flere av konstruksjonsaktivitetene, som gjennomgåelse, verifikasjon og validering, kan slås
sammen til en felles aktivitet dersom dette er hensiktsmessig.
Tilgjengelige livsløpsdata (LCA) viser at den største miljøbelastningen for oljefylte
transformatorer er energitap under drift. Derfor bør transformatorer med lave tap, både
tomgangstap og belastningstap, foretrekkes, selv om dette resulterer i øket pris og vekt.
7.3.2.

Grunnlag for utvikling og konstruksjon
Konstruksjonsgrunnlag er resultatet av kundeprosessen, dvs. ordreseddel basert på godkjente
kontrollister som inneholder eller refererer til alle krav til transformatoren.
Før start av ethvert konstruksjonsarbeid blir alt grunnlag, inkludert eventuelle lover og
forskrifter og resultatet av tidligere konstruksjonsgjennomgåelser, gjennomgått og undersøkt av
konstruktøren. Enhver uoverensstemmelse avklares.
Utviklings og konstruksjonsarbeidet er planlagt i det overordnede planleggingssystemet, men
kan planlegges mer i detalj av teknisk sjef idet både kapabilitet og kapasitet tas i betraktning.
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Resultat av utvikling og konstruksjon
Elektrisk beregning blir utført i overensstemmelse med anerkjente elektriske prinsipper og
internasjonale elektrotekniske standarder, f.eks. IEC.
Det grunnleggende resultatdokumentet fra elektrisk beregning er konstruksjonsoppgaven, som
utgjør basis for mekanisk konstruksjon, produksjon og kontroll.
Konstruksjonsoppgaver, tegninger og spesifikasjoner etc. for innkjøp, produksjon, prøving og
transport beskriver utvetydig og korrekt transformatorens utforming. Behov for spesielt
produksjonsutstyr blir vurdert.
Ved konstruksjon, særlig for nye konstruksjoner, blir politikk og mål for bærekraftig utvikling
vurdert, f.eks. bruk av råmaterialer, gjenbruk og skroting av transformatorer.
Konstruksjon utføres ved hjelp av DAK-systemer.
Andre resultater fra konstruksjon er kunderelatert dokumentasjon, som målskisser,
koblingsskjemaer, transporttegninger etc. Disse utarbeides og sendes kunde på anmodning for
informasjon, gjennomgåelse og godkjenning. Installasjons-, idriftsettelses- og
vedlikeholdsanvisninger utarbeides ved behov, ofte ved medvirkning fra andre avdelinger.
Resultatene fra beregning og konstruksjon blir kontrollert og godkjent i overensstemmelse med
etablerte rutiner i prosessbeskrivelse.

7.3.4.

Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse
Konstruksjonsgjennomgåelse for spesielle utførelser gjennomføres før konstruksjonen er
godkjent og frigitt for produksjon. Deltakere i gjennomgåelsen er rutinerte og erfarne personer
fra f.eks. konstruksjon, produksjon og innkjøp.
Konstruksjonsgjennomgåelsen skal verifisere overensstemmelse med spesifikasjonen og sikre at
tekniske egenskaper, som funksjonskrav og hensyn til produksjonsvennlighet, kontroll,
transport, drift, service og skroting etter bruk er ivaretatt tilfredsstillende.
Det er utarbeidet kontrollister for konstruksjonsgjennomgåelse. Gjennomgåelsen og mulige
tiltak som stammer fra gjennomgåelsen blir dokumentert i kontrollisten eller vedlegg og
bekreftet gjennom dato og signatur.

7.3.5.

Verifikasjon av utvikling og konstruksjon
Hensikten med verifikasjon av utvikling og konstruksjon er å bekrefte at grunnlaget, som er
kundespesifikasjonen, er blitt tilfredsstilt.
Verifikasjon av utvikling og konstruksjon er en del av kontroll- og godkjennelsesprosessen.
Konstruksjonsoppgaven og tegninger blir kontrollert av konstruktøren og dokumentert ved
signatur på dokumentet. Førstenivåkontroll er den viktigste kontrollen, da konstruktøren har det
fulle ansvar for konstruksjonen, selv om en annen konstruktør gjennomgår konstruksjonen
senere.
Det andre kontrollnivået er en kontroll av en uavhengig konstruktør, men kan også utføres av
konstruktøren selv. Denne kontrollen skal konsentrere seg om oppfyllelse av kravgrunnlaget,
funksjonen og samvirke av konstruksjonen med andre deler av konstruksjonen. Det andre
kontrollnivået kan også bestå av tilleggsberegninger og en sammenlikning med andre godkjente
konstruksjoner.
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Validering av utvikling og konstruksjon
Det blir viet stor oppmerksomhet mot produktegenskapene og kundenes behov og forventninger
gjennom hele kontraktsfasen, planlegning, konstruksjonsprosessen og
konstruksjonsgjennomgåelse. Dette gjelder særlig for nykonstruksjoner og større endringer.
De følgende faktorer kan vurderes:
Pålitelighet;
Økonomi;
Tap;
Standarder, regelverk;
Lover og forskrifter;

Produserbarhet;
Utstyr og verktøy;
Kontroll;
Installasjon;
Vedlikehold;

HMS;
Livsløpsanalyse;
Resirkulering;
Skroting etter bruk;
Interesseparter.

Virkelige driftsforhold kan være meget sammensatte og krevende. Atmosfæriske og klimatiske
forhold påvirker funksjonsstabiliteten og levetiden for en transformator. Kraftige lynnedslag kan
føre til høye påkjenninger for transformatoren. Disse påkjenninger vil også i høy grad være
påvirket av plasseringen av transformatoren i distribusjonsnettet.
Det er i praksis umulig å utføre en fullstendig validering av en transformator før levering, men
de standardiserte prøvene som utføres på alle transformatorer før levering har til mål å simulere
de virkelige driftsbetingelser. Denne validering er dokumentert gjennom prøverapporten for
transformatoren.
Tilbakemelding fra kunder gir verdifullt bidrag til å bedømme om transformatoren tilfredsstiller
kundens forventninger. Undersøkelse av transformatorer som er returnert for reparasjon vil også
fremskaffe nyttig informasjon om driftssikkerheten for transformatorene.
7.3.7.

Kontroll med utviklings- og konstruksjonsendringer
Konstruksjonsforandringer blir håndtert i overensstemmelse med fastlagte rutiner;
Alle endringer i konstruksjonsdokumentasjonen er skriftlig. Endringene blir kontrollert,
gjennomgått, verifisert, validert og godkjent av den samme kategori personell og på samme
måte som det originale dokument.
Personell som blir berørt av endringen blir informert.
Revisjonsnummer eller bokstav vises i tittelfeltet eller i det endrede dokumentet selv.
Ved behov vil det være en liste i dokumentet over gjennomførte endringer sammen med en kort
beskrivelse av endringens innhold.
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Systemet for innkjøp skal sikre at innkjøpte varer blir levert i overensstemmelse med
spesifiserte krav.
Kvaliteten og egenskapene til produkter levert av Norsk Transformator AS, er i stor utstrekning
påvirket av kvaliteten og egenskapene til materialer, deler og komponenter (heretter benevnt
materiell) fra leverandører. Det er derfor avgjørende at innkjøpt materiell tilfredsstiller de
spesifiserte kvalitetskrav.
Leverandørene oppfordres til å innføre et styringssystem som tilfredsstiller ISO 9001, ISO
14001 og BS OHSAS 18001.
Norsk Transformator AS oppfordrer sine leverandører til å utvise samfunnsansvar, se kapittel
6.4.7.
7.4.1.1. Valg og godkjennelse av leverandører

Innkjøpsansvarlig foretar utvelgelse og vurdering av leverandører og oppretter rammeavtaler
med de faste leverandørene.
I disse rammeavtalene gis kundene og/eller deres representanter rett til å undersøke
leverandørenes produkter og styringssystem ved behov.
Det finnes systemer for utvelgelse, kriterier for bedømming, godkjenning og gjentatt
bedømming av egnede leverandører som er i stand til å levere materiellet i riktige kvanta, med
den angitte kvalitet, i henhold til leveringsplanen og til akseptable betingelser.
Utvelgelsen er basert på en eller flere av:
 Teknisk vurdering av materiellet
 Forretningsmessig vurdering
 Tilfredsstillende kvalitetssystem, eventuelt sertifisert
 Tilfredsstillende miljøstyringssystem, eventuelt sertifisert
 Tilfredsstillende HMS (IK og OHSAS 18001)-system, eventuelt sertifisert
 Tidligere dokumentert god erfaring
 Kundeoppnevnt leverandør ("nominated supplier")
 Leverandørens referanseliste
 Produktsertifikater eller godkjennelser
 Egenerklæring fra leverandøren ved besvarelse av spørreskjema, kvalitet/miljø/HMS(IK)
 Gjennomgåelse av leverandørens systemhåndbok/dokumentasjon
 Besøk hos leverandøren
 Prøveleveranse
 Undersøkelse i Brønnøysund-registeret eller tilsvarende.
Godkjente leverandører er opplistet i leverandørregisteret.
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Innkjøpsinformasjon
Innkjøpssystemet omfatter alt innkjøp til ordre eller forbruk.
De fleste innkjøp er basert på langtids rammeavtaler.
For kvalitetspåvirkende materiell blir det bare brukt godkjente leverandører.
Innkjøpt materiell er inndelt i 3 grupper:




Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C

omfatter stort volum og strategisk meget viktig materiell.
omfatter stort volum, flere leverandører;
uklassifisert, omfatter mindre kompliserte produkter,

Gruppe A materiell blir gitt høy oppmerksomhet. Gruppe C produkter blir håndtert på en
forenklet måte.
Antall leverandører skal holdes på et minimum.
For ikke lagerført materiell til ordre, blir innkjøpet basert på behov fra teknisk avdeling
For lagerført materiell blir den første innkjøpsspesifikasjonen utstedt av teknisk avdeling.
Innkjøpsordren spesifiserer utvetydig det materiellet som skal leveres og beskriver i detalj
leveringsbetingelsene eller refererer til rammeavtaler, spesifikasjoner eller standarder ved
behov.
For lagerført materiell er det lagret faste innkjøpsspesifikasjoner i det databaserte
innkjøpssystem.
Det er den innkjøpsansvarlige for materiellet som følger opp leveransen på alle måter.
Alle innkjøp blir registrert i det databaserte systemet for lagerstyring etc.
7.4.3.

Verifikasjon av innkjøpt produkt
Produksjonssjef er ansvarlig for mottakskontroll gjennom varemottaker.
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Styring med produksjonsprosessen og reparasjon/service skal sikre at alle produksjonsrelaterte
aktiviteter utføres under styrte betingelser og at internkontrollhensyn er integrert i de
forskjellige operasjonene.
Produksjonsavdelingen har som ledetråd:
 Kontinuerlig fokus på leveringspresisjon
 Kontinuerlig fokus på kvalitet
 Kontinuerlig forbedring av produktivitet
 Kontinuerlig fokus på HMS
 Kontinuerlig fokus på orden og renhold
Det legges vekt på egnede, rene og ryddige produksjonsområder, egnet og godt vedlikeholdt
utstyr og verktøy, og kompetent og erfaren arbeidsstyrke.
Produksjonssjefen er overordnet ansvarlig for å sikre at operasjonene utføres under styrte
betingelser og at avtalt produktkvalitet oppnås. Produksjonssjef er videre ansvarlig for
planlegning av produksjonen basert på ordremengde og kapasitets- og kapabilitetsoppgaver.
Den daglige ledelse av produksjonen ivaretas av produksjonsledere for
 Kjerne/Vikling
 Mekanisk/Sveis
 Montering
 Reparasjon/Service
Under teknikk er det en støttefunksjon for produksjonsavdelingen for produktutvikling,
planlegging, daglig drift og vedlikehold
Alle viktige arbeidsoperasjoner utføres etter skriftlige beskrivelser. Alle som mottar
produksjonsdokumentasjon skal gjennomgå denne ved mottak for å sikre at det ikke er mangler
eller uoverensstemmelser.
Det er enhver leders ansvar å påse at personell og selskaper som enten er innleid eller på
oppdrag for Norsk Transformator AS blir gjort kjent med nødvendige deler av ledelsessystemet,
og hvis formålstjenlig, blir koordinert med deres eget.
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7.5.1.1. Produksjon
GRUNNLAG:
Ordreseddel.
Tegninger og struktur
fra teknikk. Materialer

Produksjonsplanlegging.
Distribusjon av
produksjonsunderlag

Produksjonsledere.
Fordeling og
oppfølging av
arbeidene

Materiell

Kasse

Kasse, lokk,
detaljer

Sveising.
Overflatebehandling

Vikling

Lavspenningsvikling

Høyspenningsvikling

Kjerne

Kjerneklipping

Kjernelegging

Montering.
Aktiv del

Elektrisk
avleveringsprøving. Ja
Validering

Nei

Vakuumering og
oljefylling.
Trykkprøving

Senkning av
aktiv del

Tørking

Sluttkontroll.
Frigivelse

Ja

Klargjøring til
forsendelse.
Overlevering til
transportør

RESULTAT:
Transformator til
kunde

Nei

Produksjonsgrunnlag er ordreseddel fra salg, konstruksjonsoppgave og tegninger med struktur
etc. utarbeidet av teknisk avdeling.
Dette grunnlag blir brukt for å utarbeide produksjonsdokumentasjonen.
Disse dokumenter blir mottatt av produksjonssjef, som fordeler dokumentene til de forskjellige
produksjonslederne for utførelse.
Materiell og deler ferdige i en prosess blir kontrollert før transport til neste prosess. Godkjente
artikler blir merket for frigitt eller plassert i bestemte avsatte områder for derved å tilkjennegi at
de er klare for neste produksjonsprosess.
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7.5.1.2. Service og reparasjon

Transformatorene er normalt i drift i mange år. I disse årene kan det være behov for noe service,
både forebyggende og korrigerende vedlikehold, f.eks. reparasjon av skadede transformatorer
eller ombygging til andre spenninger.
Tilbakemelding fra reparasjonsavdelingen og kontakt med kunder er en verdifull
informasjonskilde for kvalitetsforbedring.

Startgrunnlag
Serviceoppdrag fra
kunde

PCB-prøve
PCB-forurenset
olje?

Transformator
undersøkes.
Forslag til kunde

Nei

Ja. returneres kunde
Avklares med kunde

Repareres?

Ja

Serviceoppdrag
avklart.
Arbeidet
planlegges

Reparasjon.
Nye deler som for
nyproduksjon

Videre prosess
som for nye
transformatorer

Resultat
Reparert
transformator

Nei
Resultat
Skrotes

Service utføres på produkter levert av Norsk Transformator AS og andre leverandører.
Registreringer fra den opprinnelige levering av egne transformatorer og senere service blir
arkivert og benyttet som retningslinjer for fremtidig service.
Normalt blir fordelingstransformatorer sendt tilbake til fabrikk for service. Dersom kunden
ønsker det, kan service til en viss grad også utføres på anlegg.
Om ønskelig, kan det etableres serviceavtaler.
7.5.1.3. Reservedeler

På ønske fra kunden kan det utarbeides en anbefaling over reservedeler for levering sammen
med transformatoren eller senere.
7.5.1.4. Skroting, avhending, PCB

Norsk Transformator AS har avtale med godkjente mottakere av transformatorolje og andre
aktuelle stoffer. Disse avtaler sikrer at avfall fra produksjon og reparasjon blir gjenbrukt,
destruert eller deponert på en bærekraftig måte.
Norsk Transformator AS skroter også transformatorer på vegne av kundene.
Spesiell oppmerksomhet er rettet mot identifisering av olje inneholdende PCB (polyklorerte
bifenyler) i returnerte transformatorer. Noen transformatorleverandører brukte tidligere PCBolje for å redusere brannfare på ønske fra kundene.
PCB ble benyttet i en rekke forskjellige produkter, men skader naturen og utvikler
kreftfremkallende dioksiner ved vanlig forbrenning. Bruk av PCB er nå forbudt.
No-Tra-Mo, National Industri og Asea Per Kure brukte PCB- olje i til sammen mindre enn 50
transformatorer fra 1957 til 1971. Disse er registrert.
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Utenlandske transformatorprodusenter brukte PCB også etter 1971. Det er en mulighet for at
olje fra slike transformatorer kan være brukt i etterfylling av olje på transformatorer fra Norsk
Transformator AS. Det antas at det fortsatt finnes et antall transformatorer av utenlandsk
fabrikat med PCB-holdig olje i drift i Norge.
Olje med PCB må ikke blandes med vanlig olje. PCB- olje skal behandles som spesialavfall og
destrueres i godkjente høytemperaturovner.
Det tas oljeprøve ved behov av alle transformatorer som mottas til reparasjon eller destruksjon.
Transformatorer som inneholder PCB vil bli avvist og returnert til eier. Det er stadig sjeldnere at
det mottas transformatorer med PCB-holdig olje.
7.5.1.5. Vedlikehold, orden og renhold

Produksjonslederne er ansvarlig for vedlikehold. Om mulig utfører eget personell vedlikeholdet.
Utstyrsleverandørene utfører vedlikehold av spesielt karakter. Det tilstrebes preventivt
vedlikehold for å unngå ikke planlagt stopp.
Ved vedlikehold forsikrer man seg om at alt utstyr oppfyller internkontrollkravene.
Register over viktig utstyr er utarbeidet.
Vernerunder foretas regelmessig i løpet av året i hele fabrikken, med deltagelse av verneombud
og avdelingsrepresentanter. Kontrollister med internkontrollelementer blir brukt under
inspeksjonen. Utilfredsstillende forhold blir fulgt opp.
7.5.2.

Validering av prosesser for tilvirkning og tjenesteytelse
Særlig hensyn gis til slike prosesser hvor verifisering av kvaliteten etter at prosessen er utført er
vanskelig eller endog umulig uten å ødelegge produktet. Eksempler på slike prosesser er
sveising, liming, slaglodding, krymping, overflatebehandling, tørking av isolasjon og
oljeimpregnering. I disse tilfellene kan kvaliteten være avhengig av utstyrets evne,
prosessparametrene, miljøet og ferdigheten til operatøren.
Noen prosesser med slike begrensede kontrollmuligheter blir utført i henhold til skriftlige
prosessbeskrivelser. For enkelte av disse blir prøvestykker kontrollert ved destruktiv prøving.

7.5.3.

Identifikasjon og sporbarhet
Produktidentifikasjon og sporbarhet skal forhindre tap av identitet eller sammenblanding med
produkter med annen status eller produkter for andre formål. Produktidentifikasjon er også
krevet med formål å angi kontroll- og prøvestatus.
Fordelingstransformatorer er i stor grad standard produkter, med bare noen få varianter. Derfor
kan merkesystem forenkles uten å forringe kvaliteten. Merkingen skal gi passende referanse til
artikkel, ordrenummer, ytelse, tegninger, materialsertifikater eller teknisk dokumentasjon etc.
Hvis det er krav til det, skal plasseringen av identifikasjonen og merkemetoden være angitt.
Under produksjonen blir detaljer og sammenstillinger merket med f.eks. ordre- eller
artikkelnummer ved hjelp av merkelapper, tusj etc. Forkortede nummer kan benyttes såfremt
misforståelser ikke vil opptre. For standard deler eller materiell, kan merkede lagringsplasser
erstatte merking på selve delene dersom sammenblanding ikke er mulig. Merking på elektrisk
følsomme deler utføres med ikke-grafittholdige fargeblyanter.
Deler som tilhører samme tegning eller delsammenstilling og er holdt samlet, kan merkes felles.
Der det bare er en type deler eller materialer i bruk, kan merking sløyfes.
Sporbarhet skal tillate sporing av delen tilbake til sin opprinnelse. Markedsorganisasjonen er
ansvarlig for informasjon av eventuelle avtaler med kunden om sporbarhetskrav.
Bedriften har ingen egne generelle sporbarhetskrav, derfor opphører sporbarhet ved varemottak
med mindre kundeavtale fastsetter noe annet.
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Kundens eller leverandørers eiendeler
Det er sjelden produkter og tjenester blir levert av kunder.
Men det kan forekomme at kunder eller leverandører kan levere produkter og tjenester for
innbygging i transformatoren, eller bare bli brukt ved produksjon, kontroll, prøving, transport
eller installasjon og deretter eventuelt returnert til kunden eller leverandøren.
I disse tilfelle er markedsorganisasjonen ansvarlig for å opprette en avtale med kunden om
kundeleverte produkter og tjenester, og for å informere resten av bedriften.
Hvis det oppstår skade eller mangel ved disse produktene skal eieren informeres.

7.5.5.

Bevaring av produkt
Formålet med håndtering, pakking, lagring, beskyttelse og levering sikter mot opprettholdelse
av produktets kvalitet gjennom hele produksjons- og leveringsperioden.
Der det kreves blir håndtering utført av særskilt opplært og sertifisert personell og sertifisert
utstyr. Det berørte personellet er instruert og opplært til å håndtere alle produkter med særlig
forsiktighet for å unngå skade, forurensning og risiko for personell og miljø. Særlig ømfintlige
deler blir tildekket eller lagt i kasser.
Særlig forsiktighet utvises for å forhindre forurensning og fuktighetsopptak ved lagring av
aktive deler til transformatorene. Varer med begrenset holdbarhet blir håndtert etter FIFOprinsippet, først inn, først ut. Lagring av deler og delsammenstillinger skjer innendørs. Ferdige
transformatorer for utendørs installasjon kan lagres utendørs. Alle lagrede transformatorer blir
inspisert for oljelekkasje før levering.
Transformatorer til det innenlandske markedet blir levert uten emballasje.

7.6.

Kontroll med overvåkings- og måleutstyr
Teknisk sjef er ansvarlig for at registrering og kalibrering av overvåkings- og måleutstyr blir
utført.
Brukeren av overvåkings- og måleutstyr er ansvarlig for riktig og skånsom håndtering og for å
påse at det har gyldig kalibrering. Operatørene kalibrerer noe utstyr selv.

7.6.1.1. Kalibrering

Overvåkings- og måleutstyr for bruk til kvalitetspåvirkende formål og HMS-aktiviteter er
gjenstand for kalibrering ved forutbestemte intervaller eller før bruk mot utstyr med kjent og
godkjent kalibreringsstatus, sporbart til anerkjente nasjonale eller internasjonale standarder eller
normaler.
De fleste elektriske og andre spesialinstrumenter blir kalibrert i eksterne laboratorier.
Kalibrering av kontrollutstyr blir registrert. Kontrollutstyr som blir funnet å være ute av
kalibrering blir merket som slikt, og atskilt fra bruk.
Hvis målinger er blitt utført med utstyr vesentlig ute av kalibrering skal konsekvensene
undersøkes.
Type utstyr, bruksfrekvens og forekomst av avvik bestemmer kalibreringsintervall. Vanligvis er
kalibreringsintervall ett år. Robust utstyr og utstyr som sjelden brukes kan ha intervaller opp til
5 år. Ved granskning av registreringer fra tidligere kalibreringer kan intervallene forlenges eller
forkortes.
En merkelapp som viser kalibreringsstatus blir festet til utstyret etter ferdig kalibrering.
Merkelappen vil bl.a. vise utstyrsnummer og dato for utløpet av kalibreringen.
En transformator med kjent ytelse er merket som måleinstrument og skal bare benyttes som
referansetransformator for avleveringsprøving. Referansetransformatoren er prøvet ved en
annen transformatorfabrikk og resultatene er i overensstemmelse med prøveresultatene ved
Norsk Transformator AS. Referansetransformatoren blir prøvet minst to ganger i året med
utstyret i prøverommet, og hver gang prøveprogrammet blir oppdatert. Resultatene blir loggført
og sammenlignet med tidligere prøvinger for å verifisere nøyaktigheten til alt måleutstyr i
prøverommet samlet.
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Mekanisk kontrollutstyr brukt under produksjonen, avleveringsprøving eller sluttkontroll, f.eks.
mikrometer, skyvelærer og båndmål blir kalibrert i begynnelsen av hvert år. Utstyret blir merket
med en merkelapp eller fargekode for det angjeldende år. Slikt utstyr er ofte billig, og kan
kasseres og erstattes om det blir funnet å være ute av kalibrering.
7.7.

Referanser og registreringer

7.7.1.

Referanser

7.7.2.

Se figur i kapittel 4.1.1
Registreringer
Grunnlags- og resultatdokumentasjon, se flytskjemaer
Tilbudsgjennomgåelser
Registreringer fra eventuelle konstruksjonsgjennomgåelser
Leverandørregister
Eventuelle sporbarhetsrapporter
Pakklister og annen forsendelsesdokumentasjon
Reparasjonsregistreringer
Rapporter fra vernerunder
Materialsertifikater
Kalibreringsregistreringer
Kunders eller leverandørers eiendeler
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Ledelsessystemets virkning måles og vurderes på flere måter.
Målet er kunders og andre interesseparters tilfredsstillelse samt systemforbedring.
8.2.

Overvåking og måling

8.2.1.

Kundens og andre interesseparters tilfredshet
Tilfredsstillelse av kunder og andre interesseparters behov er et viktig mål for organisasjonen.
Markedsorganisasjonen er ansvarlig for å måle og rapportere kundetilfredshet.
Garantisummen er en indikator på kunders misnøye.
Kommunikasjon med andre interesseparter gir verdifull informasjon om nivået for tilfredshet.

8.2.2.

Intern revisjon

8.2.2.1. Generelt

Revisjoner sikter mot å verifisere overensstemmelse med krav så vel som identifisering av
forbedringsmuligheter. Revisjoner skal fokusere på viktige spørsmål, ikke på uviktige detaljer.
Likeledes skal de fokusere på saker, ikke på personer.
Daglig leder har det overordnede ansvar for revisjonsplanlegging og utførelse samt å utpeke
revisjonsleder. KHMS-revisjoner blir planlagt av ledelsens representanter i samarbeid med hhv.
Daglig leder og HMS-ansvarlig. Innkjøpsleder planlegger leverandørrevisjoner.
Ved behov kan utførelse av enkelte revisjoner delegeres til andre kompetente personer enn egne.
Revisjonsleder utpeker de øvrige medlemmer av revisjonsgruppen. Revisjonsgrupper bør
fortrinnsvis bestå av minst to personer.
Systemrevisjoner skal fortrinnsvis utføres på alle systemer minst hvert tredje år. Status og
betydning av aktivitetene skal imidlertid tas i betraktning. Revisjonsprogrammet er en
kombinert rullerende plan for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.
8.2.2.2. Revisjoner

Interne revisjoner blir utført i henhold til et revisjonsprogram og prosessbeskrivelse.
Kontrollister skal fortrinnsvis utarbeides for hver revisjon.
Revisjoner av internkontrollsystemet blir utført i samarbeid med representanter fra de ansatte.
Alle revisjonsfunn blir presentert for og diskutert med den reviderte før rapporten skrives for å
unngå misforståelser. Funnene blir dokumentert i revisjonsrapporter og overlevert
oppdragsgiver for revisjonen. Revisjonsrapportene blir arkivert.
Oppdragsgiver er ansvarlig for gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak eller
forbedringstiltak.
Revisjonsleder kan anmodes om å følge opp tiltak fra en revisjon.
8.2.2.3. Revisjoner utført av eksterne parter

Sertifiseringsselskapet utfører regelmessige revisjoner på ledelsessystemet for å følge opp og
verifisere fortsatt overensstemmelse med kravene til kvalitets,- arbeidsmiljø- og
miljøsertifikatene.
Lignende revisjoner blir utført av myndighetene for å verifisere overensstemmelse med
internkontrollkravene.
Revisjoner kan også utføres av kunder.
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Overvåking og måling av prosesser
Virkningen av ledelsessystemet blir målt på forskjellige måter. I tillegg til økonomiske
nøkkeltall blir mange prosessrelaterte nøkkeltall fulgt opp hver måned. Disse er bl.a.
produktivitet, produksjonsmengde, avvik, sykefravær og totalt fravær, energi- og vannforbruk.
Forskjellige typer avfall følges opp på en årlig basis.

8.2.4.

Overvåking og måling av produkt

8.2.4.1. Generelt

Teknisk sjef er ansvarlig for spesifikasjon av kontroll og valg av kontrollutstyr.
Teknisk sjef kan spesifisere spesiell kontroll i tillegg til den generelle kontroll.
Personell på alle nivåer skal ha nødvendig kunnskap, erfaring og organisasjonell frihet til å
kunne bedømme kvaliteten av eget arbeid basert på fastsatte akseptkriterier.
Kontrollsystemet er basert på prinsippet om integrert produksjonskontroll. Kvalitetsaktiviteter
er innebygget i arbeidsrutinene i beregning, konstruksjon og produksjon, og utføres etter
generelle prosessbeskrivelser og kontrollplaner.
8.2.4.2. Ansvar

Erfarne operatører har myndighet til å utføre kontroll og frigivelse. Kvalifisert personell utfører
omsetningsmåling under produksjonen.
Prøver utfører avleveringsprøving.
Teknisk sjef er overordnet ansvarlig for gjennomgåelse og godkjenning av prøverapporter.
8.2.4.3. Mottakskontroll

Varemottaker har myndighet til å utføre mottakskontroll. Rekvirent er ansvarlig for utførelse av
mottakskontroll som varemottaker ikke er kjent med.
Leverandøren er ansvarlig for kvaliteten av innkommende materiell. Derfor er det normalt ikke
nødvendig for bedriften å kontrollere materiellegenskaper ved varemottak.
Norsk Transformator AS kontroll begrenses derfor til:
 Materielltype i overensstemmelse med bestillingen;
 Mengde som bestilt, eller mulig delleveranse;
 Merking som spesifisert og godkjent;
 Ingen synlige transportskader eller avvik;
 Medfølgende dokumentasjon som spesifisert.
Mottatt og godkjent materiell blir merket med artikkel/ordrenummer etc., rapportert inn i
datasystemet og frigitt for produksjon.
Det foretrekkes å beholde emballasjen uåpnet lengst mulig for å beskytte produktet, men
materiellet rapporteres i datasystemet som mottatt. Operatøren som tar materiellet i bruk utfører
resterende kontroll når pakningen åpnes.
Materiell med avvik blir merket og håndtert ifølge avviksprosedyrer. En Melding
(avviksrapport) blir utstedt. Innkjøpsleder informerer leverandør, og det avvikende materiellet
blir oftest returnert til leverandøren.
I de tilfelle det er spesifisert av kunden eller Norsk Transformator AS at verifikasjon av innkjøpt
materiell skal skje hos leverandøren skal arrangementet, inkludert frigivelse, være avtalt og
akseptert av leverandøren.
Slik verifikasjon skal ikke frita leverandøren eller Norsk Transformator AS fra forpliktelsen til å
levere akseptable produkter.
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8.2.4.4. Tilvirkningskontroll

Kontroll ved forskjellige stadier under produksjonen er innført for å verifisere at spesifiserte
krav blir oppfylt.
Kontrollplaner er laget for hver hoveddel. Planen viser om kontrollpunktet skal utføres av
operatøren eller annet personell.
Første punkt i kontrollplanen er alltid å undersøke om det mottatte produkt er godkjent i det
foregående stadium i produksjonsprosessen.
Godkjent materiell eller del blir påsatt grønn datert og signert merkelapp, eller plassert i
bestemte avsatte områder for derved å angi at det er godkjent. Der det ikke passer med grønne
merkelapper kan godkjentmerking skrives direkte på delen.
(Se også kapittel 7.5.3 Identifikasjon og sporbarhet)
Operatører skriver inn godkjente omsetningsmålinger og sluttkontroll i samlelister.
Avvikende produkter håndteres i henhold til avviksprosedyrer og ansvarlig avdeling informeres
gjennom Meldingen.
8.2.4.5. Avleveringsprøving og sluttkontroll

Avleveringsprøving og sluttkontroll skal verifisere transformatorens elektriske og mekaniske
egenskaper før godkjennelse og frigivelse.
Avleveringsprøving av transformatorene blir utført i prøverommet i henhold til kontrollplaner.
Måle- og prøvemetodene er fastlagt i henhold til internasjonale standarder.
Elektriske rutineprøver består av måling / kontroll av:
 Koblingsgruppe;
 Omsetning;
 Motstandsmåling;
 Tomgangstap og belastningstap;
 Spenningsprøving, lav- og høyspenning;
 Indusert spenningsprøve.
Mekanisk kontroll og prøving består av bl.a.:
 Måling av fysiske dimensjoner;
 Sluttkontroll av sammenbyggingen;
 Kontroll for å sikre at alt utstyr finnes;
 Lekkasjetest;
 Mekanisk funksjonskontroll ved behov.
Prøving av transformatorene før levering gir en indikator på prosesskvalitet, ikke bare fordi
kundetilfredsstillelse er avhengig av den, men også fordi resultatet er et mål på effektiviteten av
systemer for beregning, konstruksjon, produksjon og kontroll.
Sluttprøving gir det endelige bevis på elektriske data, og er en validering av produktet.
Kunden og/eller hans utpekte representant(er) vil kunne overvære avleveringsprøvingen. En
forutsetning er at disse gjør seg kjent med og følger de gjeldende sikkerhetsregler, som er
oppslått i prøveområdet.
Etter godkjent prøving blir transformatoren påsatt et merkeskilt.
Når transformatoren har bestått prøvingen signerer prøveleder og kunden eller kundens
representant, dersom tilstede, prøveprotokollen.
Alle prøvde transformatorer oppføres i en logg i prøverommet.
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Kontroll med produkt med avvik

8.3.1.1. Generelt

Avviksbehandling skal forhindre utilsiktet bruk av produkter med feil og avvik og stoppe videre
fremstilling inntil bemyndiget avgjørelse er truffet. Systemet benyttes også for HMS-forhold.
Systemet gir i tillegg informasjon for korrigerende tiltak og forbedringer.
Avvik er mangel på oppfyllelse av et krav.
Feil er mangel på oppfyllelse av et krav som angår en tilsiktet eller spesifisert anvendelse.
Avvik kan i visse tilfelle aksepteres ved intern eller ekstern avviksfritakelse. En feil derimot kan
ikke aksepteres.
I den videre beskrivelse kan ordet avvik også bety feil.
8.3.1.2. Ansvar og myndighet

Teknisk sjef er høyeste instans i avgjørelse av håndtering av avvik, unntatt HMS-avvik hvor
HMS-ansvarlig er høyeste instans.
Generelt angis det i kontrollplaner hvem som er bemyndiget til å godkjenne og frigi arbeider.
Myndighet til å godkjenne et utbedret avvik og frigivelse for videre bearbeiding er gitt til den
instans som oppdaget og rapporterte avviket eller er bemyndiget til å utføre utbedringen.
8.3.1.3. Oppdagelse av avvik

De som oppdager et avvik skal ta forholdsregler for å begrense konsekvensene. Deler,
dokumenter etc. skal merkes og om mulig holdes atskilt. Merkingen skal dateres og signeres.
Merkingen kan bare fjernes av bemyndiget personell.
Andre liknende gjenstander som har gjennomgått den samme prosessen skal undersøkes for det
samme avvik.
Avhengig av avvikets natur skal overordnet varsles. En kompetent person skal avgjøre
utbedringen. Hvis det er tvil skal teknisk sjef kontaktes for å avgjøre utbedringen.
Avvik oppdaget etter levering og innen perioden for ansvar for mangler skal håndteres i
samarbeide med kunde.
8.3.1.4. Melding

En avviksrapport, benevnt Melding, skal utstedes for avvik som avdelingen ikke selv enkelt kan
utbedre til full overensstemmelse med spesifikasjonen. Rapporten kan foreslå
utbedringsmetode.
Gjentatte mindre avvik skal rapporteres på samme måte.
Rapporten sendes til produksjonssjef, som avgjør utbedringsprosedyre for avviket.
Teknisk sjef eller andre som føler behov kan innkalle til et avvikskomitémøte.
8.3.1.5. Varsling av kunde

Med mindre annet er kontraktsmessig fastsatt, skal kunden varsles gjennom
Markedsorganisasjonen i de tilfellene hvor:




Avviket ikke kan utbedres til full spesifikasjon;
Utbedring til full spesifikasjon vil forårsake forsinkelse i forhold til kontraktsmessig
leveringstid;
Søknad om avvikstillatelse kan bli nødvendig.
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8.3.1.6. Korrigering, ny kontroll og frigivelse

Etter utbedring av avviket skal utbedringen kontrolleres på nytt, minst i samme omfang og med
de samme midler som da avviket ble oppdaget. Hvis gjenstanden nå er i overensstemmelse med
spesifikasjonen, eventuelt revidert ved avvikstillatelse, gis godkjennelse og frigivelse for å gå
videre i prosessen, og avviksmerkingen blir fjernet.
Avdelingen som forårsaket avviket skal vurdere å gjennomføre mulige korrigerende tiltak for å
forhindre gjentakelse.
Hvis det anses nødvendig kan kvalitetssikringssjef gjennomføre undersøkelse for å verifisere
hensiktsmessigheten til de korrigerende tiltakene før saken lukkes.
Hvis avvikstillatelse er gitt vil denne ved behov bli inkludert i sluttdokumentasjonen for
transformatoren.
8.4.

Analyse av data
Data fra forskjellige prosesser blir samlet inn av de respektive ledere og analysert for å fastlegge
prosessnivået og oppdage gode og dårlige tendenser. Noen data blir regelmessig presentert som
nøkkeltall.
Resultatene kan presenteres i KHMS-representantenes årlige rapporter til ledelsen forut for
ledelsens gjennomgåelse eller på annen måte.

8.5.

Forbedring

8.5.1.

Kontinuerlig forbedring
Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for KHMS, prosessene og produktene oppnås på
mange måter, formelle og uformelle.
Særlig oppmerksomhet blir viet forbedringer som er knyttet til organisasjonens politikk og
overordnede mål.
Lister med både større og mindre forbedringer blir holdt oppdatert, og viser hvert år en anselig
mengde forbedringer.

8.5.2.

Korrigerende tiltak
Korrigerende tiltak gjennomføres for å fjerne forhold som har forårsaket avvik, for å forhindre
gjentakelse.
Registrering og håndtering av henvendelser fra interesseparter er en del av systemet.
Korrigerende tiltak kan være endring av en rutine, prosess, prosedyre, system, metode,
opplæring, standard tegning etc. eller bruk av modifisert eller nytt utstyr.
Korrigerende tiltak blir dokumentert i Meldingene og i f.eks. reviderte dokumenter.
Hver leder er ansvarlig for å undersøke avvik forårsaket av avdelingen. Lederne er ansvarlig for
å beslutte og gjennomføre korrigerende tiltak og vurdere resultatet av tiltaket.
Henvendelser fra kunder blir registrert av de som mottar henvendelsene, vanligvis
markedsrepresentantene. Henvendelsene sendes til markeds- eller servicefunksjonen som
beslutter videre tiltak, inkludert tilbakemelding til kundene. Rapportene registreres av ledelsens
representant.
Ledergruppen håndterer henvendelser av særlig alvorlig natur. I ledermøtene blir KHMS-,
prosess- og produktsaker rapportert og diskutert. Eventuelle tiltak blir besluttet.



HÅNDBOK for kvalitet, bærekraftig utvikling og HMS
8.5.3.

Rev. nr. 12

Side nr. 42 av 46

Forebyggende tiltak
Forebyggende tiltak gjennomføres for å oppdage og fjerne forhold som kan forårsake avvik.
Identifisering og fjerning av potensielle avviksårsaker påhviler enhver leder, eventuelt i
samarbeid med ledelsens representanter for KHMS.
Registrering og håndtering av henvendelser fra kunder og andre interesseparter er en del av
systemet.
Forebyggende tiltak og kvalitetsforbedring er en kontinuerlig formell og uformell prosess på
alle nivåer i organisasjonen.
Informasjonskilder for potensielle kvalitets- miljø- eller internkontrollrisiko kan være:
 Interne revisjonsrapporter;
 Interne rapporter;
 Tendenser i Meldinger/periodiske oppsummeringer;
 Risikoanalyser;
 Viktige enkeltavvik/avvikstillatelser;
 Henvendelse fra berørt part.
Forebyggende tiltak kan være tilsvarende som for korrigerende tiltak.
Dokumentasjon av forebyggende tiltak og arkivering av registreringer avhenger av omfanget og
betydningen av tiltaket, men blir oppført i listen over forbedringer.
I ledermøtene diskuteres mulig forebyggende tiltak. Tiltak blir besluttet.

8.6.

Referanser og registreringer

8.6.1.

Referanser
Se figur i kapittel 4.1.1

8.6.2.

Registreringer
Rapporter fra kundeundersøkelser
Revisjonsrapporter
Prøverapporter
Prøveromslogg
Meldinger
Eventuelle avvikstillatelser
Rapporter fra korrigerende og forebyggende tiltak
Henvendelser fra interesseparter
Liste over forbedringer
Kontrollogger
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10
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Dispensasjon
Klage
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Styringssystemer for arbeidsmiljø - Krav
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1
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3

4
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ISO 9001: ISO 14001:
2015
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Organisasjonens kontekst
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Kvalitets- og miljøpolicy
Organisasjonens roller, ansvar og myndighet
Planlegging
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4
5
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4.1
4.2
4.3

4.1
4.2
4.3

4.4

4.4

5.1
5.2
5.3

5.1
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Forbedring
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Kontinuerlig forbedring
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ABB AS solgte virksomheten til Norsk Transformator AS 2008-02-29.
Norsk Transformator AS vil fortsatt ha noe forretningsmessig forbindelse med ABB.
10.1.2.

Bakgrunn
No-Tra-Mo ble etablert i Steinkjer i 1950, som Steinkjers første mekaniske industribedrift.
Etableringen i Steinkjer skjedde ved at bedriften flyttet fra Moss til Steinkjer. I Moss hadde den
eksistert siden 1935. Eier var ingeniør Johan Gjert Larsgaard.

10.1.3.

Industribygget
Steinkjer kommune bygde i 1949/1950 Industribygget på Sneppen for å huse No-Tra-Mo.
Virksomheten kom i gang sommeren 1950 med en arbeidsstokk på om lag 25 personer.
Produksjonen besto i de første årene av fordelingstransformatorer. I tillegg påtok bedriften seg
reparasjon av alle typer transformatorer. Bedriften hadde kunder over hele landet, men den aller
viktigste kunden var Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

10.1.4.

Ny fabrikk i 1973
I 1957 kjøpte No-Tra-Mo Industribygget. Dette gav bedriften muligheter for utvidelse av
produksjons- og lagerlokaler.
Den 7. september 1973 tok virksomheten i bruk en ny fabrikk på 3.200 kvadratmeter, 78 x 40
meter.

10.1.5.

National Industri
Den 6. september 1971 ble bedriften solgt til National Industri A/S, Drammen. I 1981 solgte
staten sin eierandel i Elektro Union (som eide National Industri). I 1986 skjedde et nytt skifte da
Elektrisk Bureau (EB) kjøpte seg kraftig opp i Elektro Union.

10.1.6.

ABB fra 1991
Høsten 1991 kjøpte det svensksveitsiske ABB – Asea Brown Boveri - aksjene i selskapet. En
følge var navneskiftet fra Elektrisk Bureau til ABB National Transformer.
Senere ble navnet endret til ABB AS, Steinkjer.

10.1.7.

Norsk Transformator AS fra 2008
ABB har etter hvert utviklet en strategi om å satse på større enheter,
minimum omsetning >50M$. Her passer fabrikken i Steinkjer ikke inn.
Ledelsen ved fabrikken fikk tilbud om, og har kjøpt virksomheten.
1. mars 2008 overtok Norsk Transformator AS ABB-fabrikken på Sørsileiret. Tidligere Daglig
leder for ABB Odd Mikal Hansen er ny Daglig leder for Norsk Transformator AS.
Norsk Transformator AS eier nå anlegget gjennom et eiendomsselskap.
I 2016 overtok Rune Evjen som Daglig leder.
Magtech AS ble kjøpt i 2016
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Den foreliggende håndbok, Revisjon 12, er fjerde håndbok i Norsk Transformators regi.
Betegnelsen Ledelsessystemet har erstattet Styringssystemet. Nye ISO 9001 og ISO 14001
standarder er innført. Det er full resertifisering av systemene.
Tabellen under inneholder vesentlige fakta om håndbøkene. Kopier av tidligere håndbøker er
oppbevart, se også kapittel 4.2.
Revisjon 01 Håndboken ble utgitt første gang i 1989 basert på NS-ISO 9002:87 og 9003:87.
Revisjon 02 oppgraderte kvalitetssystemet til NS- ISO 9001:87 og inkluderte internkontroll som en integrert del av
ledelsessystemet. Revisjonen reflekterte også endring av eierskap og organisasjon til ABB National Transformer AS.
Revisjon 05 var begrenset til kapittel 04, 13 og 14. Denne utgave var basis for sertifisering av kvalitetssystemet.
Revisjon 06 ble omarbeidet i forhold til retningslinjer gitt i ISO 10013 Guidelines for developing quality manuals, som gir en
enhetlig og tydelig struktur for de enkelte systemer. Endringer ved overgangen til ABB Kraft AS er beskrevet. NS-EN ISO 14001
miljøstyringssystem er vedtatt innført og sertifisert.
Revisjon 08 var basert på foregående håndbøker, men oppdatert i henhold til daværende eierskap, organisasjon og aktiviteter.
Prosessen med HMS- og risikokartlegging er endret. Alle tidligere systembeskrivelser er revidert og benevnt prosessbeskrivelser for
å avspeile prosesstankegangen. De er gitt tilsvarende ny identifikasjon. Dette er siste håndbok i ABB-regi.
Revisjon 09 er første håndbok i Norsk Transformator regi. Håndboknummeret er fortløpende for å markere at ledelsessystemet er
videreført fra ABB AS, bare med nødvendige endringer av navn etc.
Revisjon 10 er andre håndbok i Norsk Transformator regi. Håndboken er oppdatert med de endringer som har skjedd siden
foregående utgave. Håndboknummereringen er beholdt fra ABB-perioden, da ledelsessystemet til å begynne med ikke er vesentlig
endret fra tidligere. BS OHSAS 18001:2007 er innlemmet og sertifisert.
Revisjon 11 er tredje håndbok i Norsk Transformator regi.

Revisjon 12 er fjerde håndbok i Norsk Transformator regi.
11.1.1.

Revisjoner av håndboken
Rev.

Kapittel

Dato

Utarb.

Godkj.

0

Alle

Utgitt. NS-ISO 9002/9003

1989-09-04

Wilh

THa

1

Alle

Revisjon

1991-01-29

Wilh

JER

2

Alle

Revisjon. Skotselv Verk nedlagt. NS-ISO 9001

1993-06-01

Wilh/THa

OMH

3

Alle

Revisjon. Organisasjonsforandring

1994-02-01

Wilh/THa

OMH

4

Alle

NS-EN 9001:94. Organisasjonsforandring

1995-06-01

Wilh/THa

OMH

5

04, 13, 14

Revidert kapittel 04, 13, 14

1995-12-05

Wilh

OMH

6

Alle

ABB Kraft AS. Strukturert etter ISO 10013.
Revidert internkontrollforskrift.
NS-EN ISO 14001 miljøstyringssystem innført

1997-08-06

Wilh

OMH

7

Alle

NS-EN ISO 9001:2000 implementert. Strukturen i standarden benyttet.
Prosesstankegang introdusert.
Eierforhold og organisasjon endret

2001-10-18

Wilh

OMH

8

Alle

Flere prosesser forbedret

2003-11-14

Wilh

OMH

9

Alle

Overgang til Norsk Transformator AS.

2008-04-21

Wilh

OMH

10

Alle

Oppdateringer

2010-08-25

Wilh

OMH

11

Alle

Organisatoriske endringer i produksjon, service og innkjøp

2014-07-27

Wilh

OMH

12

Alle

2017-05-22

Wilh

RE

Forkortelser:

Beskrivelse

Overgang til NS-EN ISO 9001 og 14001 utgave 2015

JER
OMH
RE
THa
Wilh

Johan Erik Rydgren
Odd Mikal Hansen
Rune Evjen
Tore Hagen
Reiulf S. Wilhelmsen



