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Nytt fra AutoMateriells serviceavdeling:
Kalibrering og ISO 17025

VERKSTEDUTSTYR • SERVICE OG RESERVEDELER • RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING • KURS OG KOMPETANSE

A U T O M AT E R I E L L  S E R V I C E N Y T T

Veldig mange av automateriells kunder er bilverksteder som utfører pKK, og vi har mottatt mange spørsmål om hva de 
nye kravene til kalibrering av pKK-utstyr betyr for dere som kunder. 
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A U T O M AT E R I E L L  S E R V I C E N Y T T
alle bilverksteder som utfører periodisk kjøretøykontroll (pKK) berøres nå av et nytt regelverk: iso 17025.

Hva er ISO 17025?
iso 17025 er en internasjonal standard for kalibrering, og gjelder for alle aktører som utfører kalibrering av utstyr 
brukt i forbindelse med pKK. standarden er omfattende, og stiller strenge krav til prosedyrer og til de som utfører ka-
libreringen, f.eks. dokumentasjon av kompetanse og opplæringsplaner, avvik og avviksbehandling. standarden stiller 
også krav til utstyr og verktøy samt til selve målemetoden som brukes slik at man kan være trygg på at måleresultatet 
er korrekt.

i norge er det norsk akkreditering som sertifiserer aktørene i henhold til iso 17025.

Hvilket utstyr skal godkjennes i henhold til ISO 17025?
Det er utstyret som brukes i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll (pKK) som omfattes av iso 17025:

• Bremseprøver
• lysjustering inkludert lysjusteringsplass
• avgassmåler
• røykgassmåler
• retardasjonsmåler

støymåler er inntil videre ikke omfattet av iso 17025, og kalibreres som tidligere.

Hvorfor er ISO 17025 innført som krav i Norge?
iso 17025 er innført for å sikre at kalibreringen utføres korrekt og etter fabrikantens anvisninger slik at man i størst 
mulig grad oppnår et reellt kontrollresultat. personellets kompetanse  på området, rett verktøy og fastlagte prosedy-
rer er en viktig del av dette.

Det var to alternative krav ute på høring i norge hvor det strengeste alternativet ble valgt. Her er en del av begrunnel-
sen for innføringen av iso 17025 i norge:

• Kvaliteten på kalibreringsarbeidet er så viktig i forhold til kontrollkvaliteten og dermed også trafikksikkerheten at 
kravene til kalibreringsorgan bør skjerpes

• Krav til iso-sertifisering blir ansett som det mest betryggende alternativet
• Det vil gjøre tilsynsarbeidet enklere
• Det vil  bidra til å styrke like konkurransevilkår i bransjen

Konklusjonen var at kalibreringsarbeidet er en viktig bidragsyter på linje med generelt vedlikehold og kompetanse hos 
kontrollørene for å sikre riktige måleresultater. Det forventes derfor et løft i forhold til kvaliteten på kalibreringsar-
beidet.
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A U T O M AT E R I E L L  S E R V I C E N Y T T
Hvem kan utføre akkreditert kalibrering i henhold til ISO 17025?
akkreditert kalibrering kan utføres av en organisasjon som er godkjent av norsk akkreditering for de metoder og 
måleområder som det skal utføres akkreditert kalibrering på. Du finner oversikten over godkjente organisasjoner på 
norsk akkrediterings hjemmesider (www.akkreditert.no).

automateriell ble godkjent i september 2015.

Søknadsprosessen
automateriells prosess for å bli akkreditert i henhold til iso 17025 har vært  lang og ressurskrevende. Vi startet pro-
sessen allerede i starten på 2014. 

Her er noe av det viktigste som måtte på plass på veien til å bli akkreditert:

• prosedyrer der vi henviser til og følger fabrikantens dokumen-
tasjon og fabrikantens verktøy for kalibrering

• Kalibreringsverktøy med akkreditert sertifikat med sporbarhet 
til kjente referanser

• usikkerhetsbudsjett for metoden som benyttes. Denne meto-
den må være godkjent av teknisk bedømmer fra norsk akkredi-
tering

• sertifikat som tilfredsstiller kravene i standarden

søknaden til norsk akkreditering ble levert i september 2014. et-
ter dette var det runder med teknisk bedømming og bedømming av 
styresystem samt lukking av avvik før vi fikk vår godkjenning 
9. september 2015.

Kan AutoMateriell kalibrere mitt utstyr?
Ja, automateriell tar på seg ansvaret for kalibrering av alt utstyr du som kunde har. Der vi ikke har egne ansatte, har 
vi samarbeidspartnere som utfører arbeidet på vegne av automateriell. samarbeidspartnerne får samme opplæring 
som våre egne serviceteknikere, og revisjon av utført arbeid blir det samme som for automateriells egne. De benytter 
også automateriells systemer og sertifikater, og ansvaret for arbeidet ligger hos automateriell.

automateriell tar også på seg ansvaret for utstyr som ikke er kjøpt hos oss.  
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A U T O M AT E R I E L L  S E R V I C E N Y T T

automateriells ser-
viceavdeling er sertifisert 
etter ns-en iso 
9001:2008

automateriell er serti-
fisert som en mijøfyrtårn-
bedrift

automateriell er medlem 
i aBl - autobransjens 
leverandørforening

CAL 041

automateriell er 
akkreditert av norsk 
akkreditering, og tilfreds-
stiller kravene i ns-en 
iso/ieC 17025

Erfaringer så langt
siden de nye kravene ble innført i fjor høst, har vi begynt å få en del 
erfaring. Her er noe av det vi ser så langt:

• Det er mye gammelt utstyr i markedet der nødvendig doku-
mentasjon ikke er tilgjengelig

• en del mindre kjente merker med lite salg i norge mangler 
tilstrekkelig dokumentasjon

• Det mangler verktøy for kalibrering av en del mindre utbredte 
merker/modeller

• Kalibrering etter den nye standarden er mer tidkrevende enn 
tidligere

• Årlig kalibreringskostnad for kunden blir vesentlig høyere

Hva betyr ISO 17025 for meg som kunde?
Vi ser to viktige momenter vi mener norske bilverksteder bør være 
klar over:

• Det er ikke sikkert at din leverandør av kalibreringstjenester 
er i stand til å kalibrere utstyret ditt. Årsaken kan for eksem-
pel være manglende dokumentasjon fra produsenten eller at 
nødvendig verktøy for kalibrering ikke er tilgjengelig. Dette kan 
bety at du blir nødt til å investere i nytt utstyr

• Du må regne vesentlig høyere kostnader knyttet til årlig kali-
brering av utstyret

automateriell serviceavtale - 
det lønner seg!

Vi tilpasser oppdragene etter kundens øn-
sker og behov, og tar gjerne ansvaret for alt 
verkstedet har av utstyr som krever lovpålagt 
årskontroll, kalibering, service, oppfølging, 
regelmessig ettersyn osv.

Vår serviceavtale består typisk av lovpålagt 
årskontroll og kalibrering samt nødvendig 
service og vedlikehold. Vi gjør altså nødvendige 
justeringer og utbedringer på stedet dersom 
dette kreves slik at utstyret blir godkjent der 
og da.

når du inngår serviceavtale med automateriell, 
slipper du å tenke på det årlige ettersynet. 
Vi tar anvaret for alt utstyret, og kommer til 
avtalt sted til avtalt tid. Det blir da vårt ansvar 
å sørge for at utstyret er godkjent.

Du får ett kontaktpunkt for alt utstyret på 
verkstedet. Dersom noe av utstyret krever 
ettersyn eller reparasjon mellom våre faste 
besøk, er det automateriell du kontakter. Vi 
hjelper deg.

Din jobb er å produsere verkstedtimer – vår 
jobb er å holde utstyret ditt i gang!

Vårt serviceteam tilbyr:
• vedlikehold og reparasjoner
• komplette serviceavtaler
• kalibreringstjenester
• årskontroll
• montering av verkstedutstyr
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