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Faglig ansvarlig/driftsansvarlig lavspenningsanlegg - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Denne instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - konsernprosedyre.  

Instruksen beskriver krav til utøvelse av rollen «Faglig ansvarlig», som ivaretar funksjonen Driftsansvarlig 

i henhold til FSE. 

 

2. Beskrivelse 

Faglig ansvarlig sørger for drift, vedlikehold og utførelse av Bane NORs lavspenningsanlegg, slik at 

anleggene ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten fare for liv, helse eller skade på materielle verdier.  

Faglig ansvarlig skal selv: 

 Utpeke stedfortreder ved eget fravær og informere eiere, banesjefer og faggruppeledere om hvem 

som er stedfortreder 

 Sørge for at bedriften og faglig ansvarlig er registrert i DSB sitt Elvirksomhetsregisteret 

 Utføre etterkontroll av sluttkontroll 

 

Faglig ansvarlig skal også ivareta følgende oppgaver, men kan bemyndige kvalifiserte personer til å 

ivareta de på sine vegne: 

 Sørge for adgangskontroll for lavspenningsanlegg 

 Påse at de som arbeider eller utfører aktiviteter på eller nær ved lavspenningsanlegg har nødvendige 

kvalifikasjoner 

 Sørge for at nødvendig opplæring blir gjennomført   

 Påse at det blir utført nødvendig tilsyn av lavspenningsanleggene i henhold til FEL 

 Sørge for melding av ulykker til relevant tilsyn 

 Sørge for nødvendig kontroll og vedlikehold av AUS-verktøy (1000 V) og personlig verneutstyr 

 Utpeking av kvalifiserte personer til å være Ansvarlig for arbeid (AFA) 

 

Faglig ansvarlig skal ha skriftlig oversikt over: 

 hvem som er bemyndiget til å utpeke AFA (blant Bane NOR ansatte) 

 hvem som til enhver tid er godkjent til å kunne utpekes som AFA (blant Bane NOR ansatte) 

 

2.1. 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 

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

 

Rev nr Dato Hovedendring 

009 22.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 


