
Instruks for arbeidsmetoder 
 

 
 
Spesielt nevnes: 
 
Arbeid på frakoblet anlegg, §§14 og 15, lavspenning 
-    For å sikre at anlegget ikke er spenningssatt, skal frakobling utføres mot alle 
steder hvorfra anlegget kan komme under spenning. Før arbeidet påbegynnes og før 
en eventuell kortslutning etableres, skal det på forsvarlig måte kontrolleres at 
anlegget er gjort spenningsløst. 
-    På innkoblingssteder skal det være tydelig markert at arbeid pågår.  Dersom 
markering ikke er tilstrekkelig for å fjerne risiko mot innkobling, skal innkoblingssteder 
i tillegg sikres på annen måte. 
-    Dersom sikkerhetstiltakene nevnt ovenfor ikke kan gjennomføres fullt ut skal 
metode for arbeid på eller nær ved spenningssatt anlegg benyttes. 
-    Før sikkerhetstiltakene blir fjernet skal alle som deltar i arbeidet gjøres kjent med 
at dette vil bli gjort, og at anlegget skal betraktes som spenningssatt.  Innkobling må 
først foretas når alle de iverksatte sikkerhetstiltak er fjernet. 
-    Ved arbeid i tavler: Dersom det skal benyttes drill, er det viktig å avskjerme 
omhyggelig slik at borespon ikke faller ned på andre spenningsførende deler. 
-    Ved betjening av knivsikringer ved hjelp av sikringshåndtak skal det sørges for at 
dette skjer uten strømbelastning. 
 
Arbeid under spenning, §16, lavspenning: 
-    Ved arbeid på blank linje: 
-    Arbeidslaget skal alltid bestå av minst 2 personer. 
-    Ved mer enn 1 avgrening skal det alltid arbeides på frakoblet linje. 
-    Det skal kun benyttes fullisolert verktøy. 



-    Personlig verneutstyr: isolerende hansker, relevant beskyttende bekledning, hjelm 
og visir. 
 
Arbeid under spenning, §16, høyspenning: 
-    Utføres etter Lofotkrafts AUS-håndbok 
 
 
Arbeid nært ved spenningssatt anlegg, §§17 og 18, lavspenning: 
-    For å gjøre personellet kjent med oppdraget før arbeidet påbegynnes, skal alle i 
arbeidslaget ha nødvendige opplysninger om 
-    Arbeidets omfang 
-    Arbeidsplassens avgrensning 
-    Andre spenningssatte deler nær arbeidsstedet 
-    Jordede deler nær ved arbeidsstedet 
-    Hvordan arbeidet skal utføres 
-    For å sikre at kortslutning og jordslutning ikke forårsakes av verktøy eller materiell 
og at ingen kommer i berøring med spenningssatte deler, skal det i nødvendig 
utstrekning benyttes følgende beskyttelsesinnretninger: 
-    Personlig verneutstyr: isolerende hansker, relevant beskyttende bekledning, hjelm 
og visir. 
-    Isolert håndverktøy/redskap 
-    Isolerende avskjerming, fleksible og faste 
Det skal påses at beskyttelsesinnretningene er egnet for det aktuelle arbeidet og i 
forsvarlig stand 
-    Ved arbeid nær ved uisolert spenningssatt luftledningsanlegg skal det være minst 
to personer til stede ved etablering av sikkerhetstiltak og ved arbeid for å:  
-    Sikre at etablerte sikkerhetstiltak på arbeidsstedet opprettholdes 
-    Kunne ivareta beredskapen dersom det skulle oppstå en ulykke 
-    Dersom sikkerhetstiltakene nevnt ovenfor ikke kan gjennomføres fullt ut, er 
det ikke tillatt å arbeide nær ved spenningssatte anlegg 
 
 
Nødvendig utstyr kan være: 

• Sikringshåndtak m/erme 
• Merkeskilt og hengelås 
• Avskjermingsduker m/festeklyper 
• Isolert verktøy 
• Mobil førstehjelpsenhet 
• Kortslutningsapparat 
• Spenningstester 

 


