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Arbeid under spenning/nær ved spenningssatte deler i 

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 under spenning/nær ved spenningssatte deler i lavspenningsanlegg. 

 

For alle arbeider skal planleggingen utføres av bemyndiget person i samarbeid med Ansvarlig For Arbeid 

(AFA) før arbeidet igangsettes. Dersom foranstående vern er ≤ 63 A kan planleggingen foretas av AFA 

 

Planlegger og AFA må ha nødvendig kompetanse til å kunne velge riktig arbeidsmetode. 

 

2. Beskrivelse 

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 

 Foranstående vern 

 Kortslutningsstrømmers størrelse 

 

Det skal opprettes nødvendige barrierer, og alltid 2 barrierer. 
 
Barriere 1 

 Personlig verneutstyr: Hjelm med visir, isolerende hansker og 
flammehemmende arbeidstøy. 

Barriere 2 

 Anleggsbeskyttelse 

 AUS verktøy skal tilfredsstille det aktuelle spenningsnivå, og må 
alltid kontrolleres visuelt før bruk og rengjøres etter fabrikantens 
instruksjon  

 Isolerende avskjerminger og matter brukes ved behov 
 

Barrierer opprettes for å 
hindre skader ved 
kortslutning og 
jordslutning, samt 
strømgjennomgang og 
skader ved lysbuer. 
 
Utstyret skal være egnet 
for det aktuelle arbeidet 
og i forsvarlig stand. 
Måleinstrumenter Cat 
III/IV 

Under arbeid Påse at etablerte barrierer er opprettholdt   

Etter arbeid 

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

 at arbeidet er avsluttet  

 at barrierene blir fjernet 

 

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

 

2.1. Referanser og henvisninger 

FSE Forskrift om sikkerhet ved arbeid i- og drift av elektriske anlegg 

NEK EN 50110-1 Norm om sikkerhet ved arbeid i- og drift av elektriske anlegg 
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banenor.no/elkraft.il Internkontrollhåndbok for lavspenning 

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

009 01.02.2021 Endring i overskrift presisering. 

 


