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I N T E R N 

Arbeid på frakoblet  lavspenningsanlegg - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605227 – El-sikkerhet - konsernprosedyre.  

Instruksen beskriver krav til planlegging av aktiviteter og iverksetting av nødvendige 

sikkerhetstiltak for arbeid på: 

  anlegg under spenning som skal frakobles 

 anlegg som er tilrettelagt for å komme under spenning 

 

For planlagte arbeider skal sikkerhetsplanleggingen normalt utføres av bemyndiget person i samarbeid 

med AFA (ansvarlig for arbeid) før arbeidet igangsettes. 

 

2. Beskrivelse 

Hvis kravene under ikke kan gjennomføres fullt ut skal «Instruks for arbeid under spenning/nær ved 

spenningssatte deler» benyttes. 

 

Når Hvem og hva Informasjon 

Før arbeid Alle i arbeidslaget skal ha informasjon om: 
Arbeidets omfang 
Nettsystem 
Arbeidsplassens avgrensing 
Andre spenningssatte deler nær arbeidsstedet 
Hvordan arbeidet skal utføres 

 

Det skal opprettes nødvendige barrierer, og minimum 2 barrierer. 
Barriere 1 (skal sikre at anlegget er frakoblet): 

 Anlegget skal frakobles. Frakobling må foretas på alle steder hvor 
anlegget kan bli spenningssatt. 

 Frakoblingen skal være allpolig.  Det skal fremgå at kursen er 
frakoblet 

 Anlegget skal spenningskontrolleres. Det skal benyttes 
spenningstestere/måleinstrumenter som er egnet for bruken. Husk 
rett innstilling av måleområde. Måleinstrument for bruk i tavler og 
skap må være godkjent i minimum cat III (kortslutningssikkert) og 
være godkjent for det aktuelle spenningsområdet. 

Barriere 2 (skal sikre mot innkobling): 

 Anlegget skal sikres mot gjeninnkobling ved merking eller fjerning 
av sikringer. På innkoblingssteder skal det være tydelig merket at 
arbeid pågår. 

 Hvis merking ikke vurderes som tilstrekkelig, skal 
innkoblingsstedene sikres (eksempelvis med lås eller fjerning av 
sikringer). 

Barrierer opprettes for å 
hindre skader ved 
utilsiktet innkobling. 
 
Utstyret skal være 
egnet for det aktuelle 
arbeidet og i forsvarlig 
stand. 
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Når Hvem og hva Informasjon 

 
Etter arbeid 

Ved avslutning av arbeidet skal alle i arbeidslaget ha informasjon om:  

 at arbeidet er avsluttet  

 at barrierene blir fjernet og at anlegget er å betrakte som 
spenningssatt 

 

Innkobling gjøres etter at alle sikkerhetstiltak er fjernet.  

Informasjon om at anlegget kan benyttes igjen gis til evt. aktuelle 
personer. 

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

008 22.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 


