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Leder for kobling - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – konsernprosedyre, og gjelder personell som utøver 

funksjonen Leder for kobling (LFK) ved koblinger i Bane NORs høyspenningsanlegg.  

Instruksen beskriver ansvar og arbeidsoppgaver for personell bemyndiget som LFK av driftsleder. 

 

2. Beskrivelse  

Instruksen gjelder personell som utøver funksjonen som Leder for kobling (LFK) ref. forskrift om 

sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), § 11. 

Bemyndigelse er angitt på elsikkerhetskort med kode 2630.  

 

2.1. Definisjoner 

 

Forkortelse/uttrykk Beskrivelse/Definisjon 

Koblingsmyndighet Person som på et bestemt tidspunkt har myndighet til å bestemme hvordan nettet 
skal eller kan kobles. Koblingsmyndighet skal være delegert av driftsleder eller en 
bemyndiget av driftsleder. 

Leder for kobling (LFK) Utpekt person som har fått myndighet og ansvar for å påse at nødvendige 
koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 

Kobler Person som fysisk foretar koblingen etter ordre fra LFK. 

Leder for elsikkerhet (LFS) Utpekt person med myndighet til å planlegge og som har ansvaret for å etablere, 
lede og avvikle sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet. (I FSE brukes betegnelsen 
leder for sikkerhet). 

Foreslått LFS Betegnelse som benyttes i tidsrommet før LFS er formelt utpekt av leder for 
kobling (LFK). Betegnelsen benyttes i planleggingsfasen. 

Overvåker Utpekt person som skal overvåke sikkerhetstiltak dersom LFS må forlate 
arbeidsstedet. Kan stanse arbeid, men ikke gi tillatelse til å starte arbeid. 
Overvåker utpekes av Leder for elsikkerhet (LFS). 

Elsikkerhetsplan Plan som viser hvor og når det skal utføres arbeid på eller nær ved Bane NORs 
høyspenningsanlegg. 

Bestiller Person som sender bestilling av ønsket frakobling (via FJEL). 

Operasjonsliste Beskrivelse av hvilke koblinger som skal utføres og i hvilken rekkefølge de skal 
utføres. 

 

2.2. Ansvar og myndighet 

LFK er ansvarlig for at koblinger i det elektriske anlegget og etablering/avvikling av sikkerhetstiltak på 

koblingsstedene gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og iht. FSE § 12.  
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Det er satt krav til at kommunikasjon mellom LFS og LFK, skal skje direkte og foregå på norsk, det er 

ikke tillatt med bruk av tolk.  

Koblingsordre og operasjonslister skal gjennomføres i henhold til FSE §11 veiledningstekst. 

2.3. Kompetansekrav 

Leder for kobling i Elkraftsentraler skal gjennomføre bedriftsintern opplæring hos Bane NOR og bestå 

prøve etter læreplan for elkraftoperatør.  

Leder for kobling i Energis Driftssentral skal gjennomføre bedriftsintern opplæring hos Bane NOR, og 

bestå prøve etter læreplan for operatører ved Bane NOR Energis driftssentral. 

2.4. Oppgavebeskrivelse 

I Bane NORs høyspenningsanlegg er koblingsmyndighet delegert til den som er vakthavende LFK. 

Vakthavende operatør på Driftssentralen og/eller Elkraftsentral er utpekt til LFK. 

LFK er videre ansvarlig for å: 

 dokumentere hvem som gis adgang til de elektriske anleggene 

 kommunisere direkte med LFS på norsk 

 kontrollere at forespurt LFS er godkjent for å bli utpekt 

 utpeke LFS for oppdrag iht. oppgitt elsikkerhetsplan 

 vurdere planlagte sikkerhetstiltak mot overkjøring 

 sørge for at det ikke kan kjøres tog inn mot frakoblet sted i samarbeid med togleder, ref. Trafikkregler 

for jernbanenettet (TJN) kapittel 10 

 utføre simulering av planlagt arbeid, simulering oversendes bestiller 

 godkjenne elsikkerhetsplan/koblingsordre mht. foreslåtte koblinger og trafikale begrensninger  

 iverksette kommandosperre for brytere og frakoblet område 

 sørge for sikring mot innkobling/spenningssetting 

 kvittere på driftsoperativ kunngjøring 

 utarbeide operasjonsliste iht. FSE ved behov 

 distribuere koblingsbilde iht. elsikkerhetsplan til bestiller av elsikkerhetsplan. Distribuere i henhold til 

egen prosedyre  

 informere påtroppende LFK om pågående aktiviteter ved vaktskifte 

 etablere endepunktsjording i form av fjernstyrte bryter, ev. ved bruk av utpekt kobler eller utpeke LFS 

for å utføre endepunksjording med jordingsapparat 

 kontrollere at person som skal koble på vegne av LFK er godkjent for dette i sitt elsikkerhetskort 

 

2.5. Elkraftsentraler og Energis driftssentral 

Dersom det er flere enn en person på vakt i elkraft- eller driftssentral er det alltid den som til enhver tid 

kommuniserer med LFS som er LFK for det aktuelle arbeidet. Dette dokumenteres ved registrering av 

pålogging, ved loggført telefon samtale eller ved protokoll. 
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2.6. Tilbakekalling av bemyndigelse   

Bemyndigelse som LFK kan tilbakekalles ved:  

 Brudd på arbeidsmiljøloven § 10 om arbeidstid 

 Brudd på jernbanelovens § 3a og 3b om ruspåvirkning og pliktmessig avhold 

 Beviste brudd på lover, forskrifter og Bane NORs regelverk som er av betydning for tjenesten eller om 

han/hun ellers ikke oppfyller vilkårene for å være LFK eller forøvrig ikke anses skikket 

 

2.7. Referanseliste 

 

Dokument Dato 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) FOR-2006-04-28-458 

Læreplan for elkraftoperatør i Bane NOR  

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

009 12.07.2022 Inkludert driftssentralens opplæring, supplert definisjoner og gitt en mer detaljert 
oppgavebeskrivelse 

 


