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Tiltak for beskyttelse mot Bane NORs høyspenningsanlegg ved 

skogrydding - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605073 – Energiforsyning konsernprosedyre. 

Instruks skal sikre at rydding og utvidelse av linjetrasé/sportrasé kan skje på en sikker måte. 

Instruksen gjelder for alle som skal utføre rydding eller utvidelse av linje og sportraseer, inkludert 

maskinell rydding med maskin med hogst-/ryddeaggregat montert på arm. 

 

2. Beskrivelse 

Minst 1 uke før arbeidet påbegynnes skal en bemyndiget Leder for elsikkerhet (LFS) befare de steder 

hvor rydding eller utvidelse skal foretas. Befaringen skal avdekke hvorvidt det er behov for frakobling og 

jording eller andre sikkerhetstiltak. Det skal utarbeides elsikkerhetsplan for arbeidet og denne skal være 

godkjent før arbeid påbegynnes. Det skal utarbeides Sikker Jobb Analyse (SJA) for arbeidet. 

 

LFS skal varsle berørt elkraftsentral/driftssentral om hvilke linje/sportraseer som ryddes, samt når 

arbeidet startes og avsluttes for dagen.  

 

Det skal til enhver tid være mulig å opprette sambandsforbindelse mellom arbeidsstedet og berørt 

elkraftsentral/driftssentral. Dette skjer normalt ved mobil/ GSMR/ togradio. Andre løsninger må avtales 

spesielt og fremgå av SJA. 

 

I spesielle tilfeller, som f.eks. ved frakobling av en lengre strekning med flere LFS, kan det, etter 

gjennomført risikovurdering og avtale med Driftsleder for høyspenningsanlegget i hvert enkelt tilfelle, 

brukes overvåker. Det er opp til LFS å sørge for at overvåker har gjennomgått nødvendig opplæring for å 

kunne ivareta sikkerheten på arbeidsstedet. 

 

Dersom Overvåker er usikker på hvorvidt en trefelling kan skje uten fare for liv og eiendom, skal han 

stoppe arbeidet og straks underrette LFS. 

 

Dersom et tre faller på en høyspentlinje som ikke er frakoblet og jordet, skal linjen betraktes som 

spenningsførende. Da skal man opptre som følger: 

 

 Avbryt arbeid og trekk bort fra arbeidsmaskin og høyspenningsanlegg 

 Ikke forsøk å fjerne treet eller berøre sag/utstyr som har kontakt med treet 

 Varsle berørt elkraftsentral/driftssentral og LFS umiddelbart 

 Sett ut vakt inntil linjen blir frakoblet og jordet, slik at uvedkommende ikke kommer i berøring med 

treet. 

 

Spesielle forhold ved maskinell rydding/ utvidelse av linje og sportraseer.  
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 Maskinens og vegetasjonens rekkevidde mot de strømførende linjene begrenser ryddemetoden. 

Maskinell rydding kan tillates med maskinfører utpekt som LFS under følgende forutsetninger: 

 

 Ved rydding nær spenningsførende kontaktledningsanlegg skal ingen deler på maskinen inkl. 

kranarmen med ryddeaggregat kunne komme nærmere spenningsførende anlegg enn 3 meter. 

 

 Ved rydding på høyspenningslinjer skal maskinens rekkevidde begrenses slik at ingen del på 

maskinen kan komme nærmere de strømførende linene enn 4 meter. 

 

 Ikke noe av vegetasjonen (trær eller grener) som skal ryddes, skal kunne komme innenfor 

sikkerhetsavstanden fastsatt av LFS. 

 

Maskinfører som innehar godkjent sertifikat som anleggsmaskinfører og har gjennomgått nødvendig 

opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg og innehar gyldig 

Elsikkerhetskort med bemyndigelse kode 2436 «LFS ved bruk av løfteredskap», kan utføre arbeidet iht. 

STY-600991. 

 

Maskinfører må forholde seg til hovedsikkerhetsvakt ved arbeid i eller ved spor. 

 

2.1. Referanser og henvisninger 

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