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Drift og vedlikehold av SF6-anlegg og brytere for Energi - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605073 Energiforsyning – konsernprosedyre. 

Instruksen gjelder for Energi drift. 

Denne instruksen gjelder for drift, vedlikehold og ny levering av koblingsanlegg og høyspenningsbrytere 

hvor SF6-gass (svovelheksafluorid) benyttes som slukke- og isolasjonsmedium.  

Drift og vedlikehold omfatter:  

 Fylling og etterfylling av gass 

 Lekkasjekontroll 

 Rapportering og dokumentasjon 

 Håndtering av uønskede hendelser  

Instruksen dekker også arbeid i forbindelse med ny levering av SF6-anlegg. 

 

2. Beskrivelse 

2.1.  Informasjon 

Alle som skal delta i arbeid med SF6-gass skal før igangsettelse være gjort kjent med de 

arbeidsoppgaver som skal utføres og med denne instruks. 

2.2. Ansvar og oppgaver  

Alt arbeid med SF6-gass og spaltningsprodukter skal gjøres av godkjent firma eller eget, sertifisert 

personell.  Eksternt firma og personells sertifisering skal kvalitet sikres av Energis fagansvarlig for SF6, 

eller leder av driftsavdelingen før det arbeides med SF6. 

Bane NOR Energi Drift skal ha minst en sertifisert fagressurs på SF6. Det skal være en ressurs som har 

SF6 som dedikert ansvarsområde. 

Energi skal ikke gjennomføre opprydding av spaltningsprodukter med eget personale. 

2.3. Fakta om SF6 - Svovelheksafluorid 

SF6 brenner ikke, har høy egenvekt, og har tre ganger bedre isolasjonsegenskaper enn luft. Derfor 

brukes den som isolasjonsgass i høyspenningsanlegg.  

SF6-gass må ikke utsettes for varmekilder over 200º C (gjelder også røyking) 

SF6-gassen er i normal tilstand en giftfri, fargeløs, luktfri og ikke brennbar gass. 

2.4. Faremomenter  

 Ved lysbue i SF6-gass dannes det spesielt tre spaltningsprodukter som er giftige. Det er gassene 

SF4 og SOF2 som lukter svært intenst. Gassene angriper lungene og er meget giftige, men de 

opptrer normalt i små mengder, og har en relativt lav luktegrense. Det tredje spaltningsproduktet er 

AIF3 som opptrer som et hvitt pulver. Pulveret blir etsende i kontakt med fuktighet. Det må derfor ikke 

innåndes eller komme i kontakt med hud og øyne.  
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 SF6-gass er fem ganger tyngre enn luft og vil ved lekkasjer kunne fortrenge luften ved gulv, kummer, 

beholdere eller rom på lavere nivå og med derav fare for kvelning (1 kg gass fortrenger 160 liter luft). 

SF6 egenvekt ved 20 grader Celsius: 6,17 kg/m3. 

 SF6-gassen er en kraftig miljøgass med svært stor miljøeffekt.  

2.5. Tiltak ved uønsket hendelse med SF6-gass  

Uønskede hendelser omfatter bl.a. unormal høy lekkasje fra anlegg og brytere, havari og lysbuer.  

Dersom man etter et uhell kjenner vond lukt og/eller observerer hvitt pulver, skal anlegget forlates.  

2.6. Tiltak ved eksponering av SF6-gass og dens spaltningsprodukter 

Ved eksponering for SF6-gass og dens spaltningsprodukter skal følgende gjøres: 

 Fjern eksponert person fra arbeidsplassen. 

 Gi førstehjelp, herunder:  

o Sørg for fullstendig hvile i bekvem, halvt sittende stilling selv om den skadede i øyeblikket er 

symptomfri.  

o Den skadede må holdes varm. 

o Skyll straks øyne og eksponert hud med rikelig mengder vann. 

 Assistanse tilkalles etter behov og uhellet varsles. 

2.7. Fylling og etterfylling av SF6-gass  

Fylling og etterfylling av SF6-gass skal gjøres av godkjent firma eller eget, sertifisert personell.  

I Bane NOR Energi er det driftsavdelingen i Energi som innehar sertifisert personell til å arbeide med 

SF6-gass.  

2.8. Instruksjon 

Ansvarlig leder for arbeidet skal på forhånd instruere arbeidslaget om faremomenter og aktuelle 

sikringstiltak. 

2.9. Sikringstiltak 

Før arbeidet settes i gang, må nødvendige sikringstiltak vurderes. Sikker jobb-analyse skal utføres. 

2.10. Gjennomføring av sikringstiltak ved arbeid med spaltningsprodukter 

 Alt arbeid med SF6-gass og spaltningsprodukter skal gjøres av godkjent firma eller sertifisert 

personell.   

 Stasjonen skal straks forlates ved signal fra gassdetektor eller lukt 

 Hele anlegget / anleggsdelene kan inspiseres uten verneutstyr 

 Verneutstyr skal tas på, og rommet ventileres grundig. Pulveret støvsuges forsiktig opp, fastsittende 

støv fjernes med kluter og sprit. Absorbere i havarerte anlegg eller gass-seksjoner fjernes og pakkes 

ned forsiktig, helst før videre rengjøring startes 

 Luft forsynt vernemaske benyttes i seksjoner som ikke er utluftet, herunder platekapslede seksjoner, 

kabelgruber, etc., inntil gassdetektoren ikke gir utslag og det ikke lukter. Deretter benyttes halvmaske 
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og briller. I innelukkede områder anvendes viften, så snart støvet er fjernet. Verneutstyret må tidligst 

tas av når støv er fjernet og nedpakket. 

Håndtering av avfall: 

 Kluter osv. pakkes ned mens man er iført verneutstyr 

 Avfall deponeres i tråd med Bane NOR sine retningslinjer 

Personlig hygiene: 

 Umiddelbart etter at verneutstyr er tatt av, må man vaske seg grundig 

 Verneutstyret skal tas av i følgende rekkefølge:  

o Heldrakt som pakkes ned umiddelbart 

o Hansker 

o Vernebriller og maske 

 Man må ikke spise, drikke eller røyke før man har vasket seg og skiftet klær, og aldri i nærheten av 

ovennevnte arbeid 

 Det benyttes rene, tørre kluter for tørring i ansikt, nesepussing og lignende 

2.11. Transport av SF6-gass  

Transport av gass skal utføres etter Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID-regelverket). Den 

som transporterer gass må gjøre seg kjent med, og etterleve, gjeldende bestemmelser.  

2.12. Rapportering 

All behandling av SF6 skal registreres i registreringssystemet til Brukergruppen for SF6. Dette utføres av 

SF6-fagansvarlig. 

2.13. Rapportering av uønskede hendelser 

Alle uønskede hendelser med SF6-brytere og anlegg skal rapporteres i Synergi. 

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

008 15.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 


