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Arbeid på lavspenningsanlegg - brukerveiledning 

Denne brukerveiledningen er forankret i STY-602281 Ansvarlig for arbeid i lavspenningsanlegg (afa) – 

Instruks. 

1. Hensikt og omfang 

Dokumentet er forankret i STY-602281 Ansvarlig for arbeid i lavspenningsanlegg (afa) – instruks. 

Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i 

Internkontrollhåndboken for lavspenning skal alltid følges. Denne beskrivelse er et supplement. 

 

2. Arbeid i lavspenningsanlegg i og ved spor 

I tillegg til planlegging av arbeidet, må man sikre at man har disponering, ref. Trafikkregler for Bane 

NORs nett. Arbeidet må gjennomføres i henhold til STY-601050 "Instruks for sikkert arbeid i og ved Bane 

NORs infrastruktur". 

 

3. Arbeid i bygningsinstallasjoner for lavspenningsanlegg 

Ved denne type oppdrag skal arbeidet planlegges, og man skal vurdere hvilke arbeidsmetoder som skal 

benyttes. Gjennomfør alltid sikker jobb analyse i iht. STY-601504, og utfør vurdering av egnethet i 

samråd med eier eller bruker. Sluttkontroll skal være fullført før anlegget tas i bruk. 

 

4. Arbeid i batterianlegg 

Ved ladning utvikles knallgass som er meget eksplosiv. I batteriet nyttes sterk etsende væske som kan 

være farlig for øyne og hud. Innånding av svovelsyredamp virker irriterende og etsende på slimhinnene i 

svelg og luftveier med smerter, hoste og åndedrettsvansker. Svelging av svovelsyre gir store etseskader 

i munn, svelg, spiserør og magesekk. Hudkontakt med svovelsyre kan føre til dype brannsår, og sprut 

fremkaller alvorlige og livsfarlige etsninger. Syredamp irriterer øynene. Øyeskyllevann må være 

tilgjengelig.   

Alt arbeid på batterianlegg skal utføres i henhold til Instruks for arbeid under spenning/nær ved 

spenningssatte deler. 

Vær oppmerksom på at batterianlegg kan ha høye kortslutningsstrømmer. 

 

Arbeidslaget skal før arbeidet starter sette seg inn i vedlikeholdsmanual fra produsent.  

 

5. Arbeid med UPS-anlegg 

Selv om anlegget gjøres spenningsløst, så er UPS’ens sekundærside spenningsførende.  

 

Sørg for å ha koblingsbeskrivelse for UPS-anlegget tilgjengelig, slik at ikke feilkobling skjer.  
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Dette for å unngå å gjøre viktig utstyr spenningsløst uten hensikt. Hvordan koblingene gjøres kan variere 

fra anlegg til anlegg.  

 

Ved UPS-anlegg i TN-system, må man sikre at man ikke bryter nøytralleder når anlegget er i drift. 

 

Se også Arbeid i batterianlegg. 

6. Referanser og henvisninger 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) FOR-1998-11-06-1060 

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 

(FSE) 

2006-04-28-458 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (Internkontrollforskriften) 

FOR-1996-12-06-1127 

Teknisk regelverk (lavspenning) TR 

Brukermanualer for det enkelte måleutstyr eller instrument  

Trafikkregler for Bane NORs nett (TJN)  

Instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur STY-601050 

Internkontrollhåndbok for lavspenning http://www.banenor.no/elkr

aft/il  

Instruks for arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg STY-602295 

Instruks for arbeid under spenning på lavspenningsanlegg STY-602296 

Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteri-installasjoner -

- Del 2: Stasjonære batterier 

EN-50272-2 
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