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Planlegging av arbeid for lavspenningsanlegg og hierarki for 

bemyndigelse - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – konsernprosedyre.  

Instruksen beskriver hvordan arbeid i lavspenningsanlegg skal planlegges. Instruksen beskriver hierarki 

for bemyndigelse til å planlegge arbeid med lavspenning og utpeke Ansvarlig for arbeid (AFA). 

Instruksen gjelder for lavspenningsanlegg i Bane NOR. 

 

2. Beskrivelse 

2.1. Planlegging 

Før arbeidet settes i gang skal det foretas en risikovurdering (iht. FSE § 10) basert på innhentede 

nødvendige opplysninger om anleggets formål, omgivelser, jordingsforhold, belastning, utkoblingstider 

mv. Risikovurderingen dokumenteres ved hjelp av "Skjema for rapport fra risikovurdering på 

lavspenningsanlegg" Ref: STY-602367. 

 

Omfanget av risikovurderingen må vurderes basert på kompleksiteten i anlegget. 

Sikker jobbanalyse i henhold til FSE skal foreligge før arbeidet igangsettes, og utføres iht. Instruks for 

sikker jobb analyse STY-601504. 

 

For å kunne utpekes som AFA må vedkommende ha fagbrev i det faget arbeidsoppgaven gjelder, og ha 

tilstrekkelig erfaring og kompetanse for den aktuelle oppgaven/evt. kan man bli utpekt som AFA iht. 

instruks som omhandler arbeidsoppgaven. Om nødvendig må tilleggs instruks gis i forbindelse med 

utpekingen. I henhold til FEK § 6. 

Den som utpeker AFA må til enhver tid vurdere den totale egnetheten til den som utpekes.  

Funksjonskontroll av elektriske anlegg skal være planlagt etter de samme prinsipper som gjelder for 

planlegging av arbeid. 

 

 Risikovurderingen og sikker jobbanalyse skal som et minimum ivareta: 

 Valg av arbeidsmetode 

 Forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig 

 Vurdere bruk av verneutstyr 

 Valg, vurdering, og instruksjon av personell  

 Forsikre seg om at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig 

 

Valg av arbeidsmetode: 

Det skal så langt det er mulig arbeides på frakoblet anlegg, og arbeidet skal utføres i henhold til Instruks 

for arbeid på frakoblet anlegg for lavspenningsanlegg. 
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Dersom krav til arbeid på frakoblet anlegg ikke kan følges, skal anlegget betraktes som spenningssatt. 

Arbeidet skal utføres i henhold til “Instruks for arbeid under spenning/nær ved spenningssatte deler”. 

(STY-602296) 

2.2. Hierarki for bemyndigelse 

Myndighet til å utpeke AFA kan delegeres i forbindelse med å inneha gitte stillinger eller roller, eller 

konkrete arbeidsoppdrag. Modellen under beskriver hierarkiet som bemyndigelsen går gjennom. Man 

skal være bemyndiget for å kunne utpeke AFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eier: Eier av den virksomheten som forestår utførelse, drift og vedlikehold av elektriske anlegg og hvor 

fagpersonalet er ansatt (ref. FSE § 3). 

 

Faglig ansvarlig: Den som har overordnet ansvar for at arbeid på lavspenningsanlegg utføres korrekt og 

sikkert. Kan for eksempel være sakkyndig driftsleder, driftsansvarlig eller installatør. 

 

Bemyndiget: Den som overordnet planlegger arbeidet som skal gjøres.  

AFA: Utpekes av bemyndiget person for hvert enkelt arbeidsoppdrag. 

2.3. Lokale forhold knyttet til ansvar og bemyndigelse i Energi 

I Energi er sakkyndig driftsleder utpekt som driftsansvarlig for lavspenningsanlegg. 

Ansatte i Energi som er godkjent som «Leder for sikkerhet» for høyspenningsanlegg er, i og med denne 

dokumentasjon, også godkjent til å bli utpekt som «Ansvarlig for arbeid» for lavspenningsanlegg. Øvrig 

personell skal ha separat godkjenning fra driftsleder 

2.4. Referanser og henvisninger 

 

Dokument tittel Ref. 

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

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

FOR-2013-06-19-739 

Eier 

Faglig ansvarlig 

Bemyndiget  

AFA  

Stedfortreder faglig ansvarlig 
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Dokument tittel Ref. 

Oversikt på bemyndigede til å utpeke AFA og til å bli utpekt AFA STY-602282 

Sikker jobbanalyse - instruks STY-601504 

Rapport fra risikovurdering for lavspenningsanlegg- skjema STY-602367 

Arbeid på frakoblet anlegg for lavspenningsanlegg - instruks STY-602295 

Arbeid under spenning for lavspenningsanlegg- instruks STY-602296 

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

009 22.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 


