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Ansvarlig for arbeid i lavspenningsanlegg (afa) - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – konsernprosedyre. 

Instruksen beskriver hva den som utpekes til å være Ansvarlig For Arbeid (AFA) skal gjøre ved 

etablering av sikkerhetstiltak og utførelse av arbeid for drift og vedlikehold av lavspenning- signal- og 

tele/radioanlegg, og avvikling av sikkerhetstiltak når arbeidet er ferdig. 

Lavspenning defineres som fra 0 V og opp til og med 1000V AC/1500V DC. 

Instruksen gjelder alt arbeid i forbindelse med drift og vedlikehold på eller nær ved 

lavspenningsinstallasjoner på Bane NORs anlegg. 

 

2. Beskrivelse 

Ansvarlig for arbeid (AFA) skal minimum ivareta oppgaver beskrevet i tabell: 

 

Når Krav Relevant informasjon 

Før arbeid 
AFA er ansvarlig for å utarbeide SJA iht.  
STY- 601504 
AFA skal kunne kommunisere direkte (uten bruk av tolk eller 
mellommann) med den som har utpekt vedkommende, og 
alle som deltar i aktiviteten. Ved flerspråklige arbeidslag skal 
det være en visuell gjennomgang av sikkerhetstiltak 
AFA skal ved oppstart opplyse arbeidslaget om at han/hun 
er utpekt AFA 
AFA skal sørge for at nødvendig førstehjelpsberedskap er 
etablert 
AFA skal vurdere hva som er nødvendig personlig 
beskyttelse og sørge for at alle i arbeidslaget benytter dette 
AFA skal opprette 2 barrierer for å tilfredsstille krav i FSE 
med bakgrunn i planen for arbeidet 

AFA er delegert myndighet av 
Faglig ansvarlig til å gjennomføre 
arbeid med tilhørende 
elsikkerhets-oppgaver og ivareta 
arbeidslagets sikkerhet iht. denne 
instruks 
AFA kan utpekes muntlig 

Under 
arbeidet 

AFA skal under hele arbeidsprosessen overvåke alle 
sikkerhetsrelaterte forhold som oppstår eller kan oppstå 
Hvis AFA må fratre arbeidsoppgaven før den er avsluttet, 
skal AFA underrette den han/hun er blitt utpekt av, og det 
skal utpekes ny AFA 

AFA kan selv delta i arbeidet 
såfremt det er mulig uten å 
svekke sikkerheten 
 

Når arbeidet 
er ferdig 

Når arbeidet er ferdig skal AFA orientere arbeidslaget om at 
sikkerhetstiltakene avvikles og at anlegget settes i drift eller 
blir spenningssatt 
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2.1. Referanseliste 

 

Dokument-tittel Dato 

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

Norm om sikkerhet ved arbeid i - og drift av elektriske anlegg NEK EN 50110-1 

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr  (FEK) 

FOR-2013-06-19-739 

Elsikkerhet nr 76 fra DSB  

Internkontrollhåndbok for lavspenning  

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

008 17.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 


