
Instruks for arbeid på Lofotkrafts lavspenningsnett for installatører 

 

Regelverk 

Alle som skal jobbe på Lofotkrafts lavspenningsanlegg plikter å sette seg grundig inn i og følge: 

• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 

• Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF) 

• Denne sikkerhetsinstruks 

• Instruks for arbeidsmetoder 

Arbeidsordre 

Alle arbeidsordrer for planlagte arbeider skal være skriftlige.  Arbeidsordren skal inneholde en 

beskrivelse av arbeidsoppdraget, og dokumentere at risikovurdering i planfasen er 

utført.  Nødvendige tekniske underlag skal være vedlegg til arbeidsordren.  På arbeidsordren skal det 

fremgå hvem som er planlegger og hvem som er ansvarlig for sikkerheten ved gjennomføring av 

arbeidet. Det skal videre fremgå hvem som er ansvarlig for sluttkontroll.     

 

Sikkerhet 

Sikkerheten i forbindelse med utførelse av arbeidsoppdraget skal så langt det er mulig være klarlagt i 

forkant av utførelsen av arbeidsoppdraget.  Dette innebærer at planlegger må gjennomføre 

risikovurdering ved planlegging av arbeid.  På arbeidsordren skal det fremgå hvem som er ansvarlig 

for at sikkerheten ivaretas ved gjennomføring av arbeidet.  For arbeid på eller nær ved 

lavspenningsanlegg er dette vedkommende som utpekes til funksjonen Ansvarlig For Arbeidet 

(AFA).   

Ansvarlig for arbeid utpekes av den som utsteder arbeidsordren. 

  

Ansvarlig for arbeidet skal underrette arbeidslaget om sin funksjon som Ansvarlig for arbeidet, og gi 

arbeidslaget instruksjon om sikkerheten i forbindelse med arbeidet.   

 

Det skal utføres en Sikker Jobb Analyse (SJA) på arbeidsstedet ved oppstart av alle arbeider.  Her skal 

alle som er involvert i det praktiske arbeidet utføre en risikovurdering i henhold til punktene som er 

beskrevet i arbeidsordren.  Hvis det finnes punkter der sikkerheten ikke er tilfredsstillende ivaretatt, 

skal disse vurderes nærmere, samt hvilke tiltak som iverksettes for å bedre dette.  Hvis man ikke 

klarer å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, skal ikke arbeidet utføres.  Alle som deltar i møtet skal kvittere 

på arbeidsordren at de har deltatt og godtatt resultatet av SJA. 

 

Melding til Lofotkrafts hovedvakt, mobil 957 06 013. 

- om arbeid på eller nært ved høyspenningsnett  

Alle som arbeider på eller nært ved Lofotkrafts høyspenningsnett skal melde fra til Hovedvakt ved 

arbeidets begynnelse og avslutning.  Alle slike meldinger skal loggføres av Hovedvakt. 

Hensikten med denne bestemmelse er at Hovedvakt til enhver tid skal ha oversikt over hvem som 

arbeider på vårt nett, slik at man ved eventuelle feilsituasjoner kan ta hensyn til dette. 

- om arbeid på Lofotkrafts lavspenningsnett  

Ansvarlig for arbeidet skal kontakte Hovedvakt ved start og avslutning av arbeidet i Lofotkrafts 

master eller lavspenningsskap. 

- om avbrudd  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626
https://cp.compendia.no/lofotkraft/kvalitet/611496


Installatørers arbeid på Lofotkrafts nett skal ikke medføre avbrudd for Lofotkrafts kunder.  Om dette 

allikevel skulle skje, må Lofotkrafts hovedvakt øyeblikkelig kontaktes. 

 

Innleide installatører 

Innleid personell som skal arbeide på Lofotkrafts anlegg, skal ha gyldig sikkerhetskort fra Lofotkraft 

med nødvendige tillatelser.  Dette blir utstedt av Driftsleder eller hans stedfortreder etter at 

nødvendig dokumentasjon på gjennomført lovpålagt opplæring er mottatt, samt at de er gjort kjent 

med det nettet de skal arbeide på.  De må dessuten også ha gjennomgått de nødvendige instrukser 

fra Lofotkraft, jf punkt 1 i denne instruks.   

 

Ikke tilkoblede kabler 

Kabler som taes ut av drift permanent, kortsluttes og isoleres.   

Kabler som ikke tilkoples, tettes for inntrenging av vann. 

Kabler som tilkoples i ende A, hvorfra spenning kommer, men som ikke kan tilkoples i ende B, 

kortsluttes og isoleres i ende  B.  I ende A henges det opp skilt med standard tekst: UTKOBLET- 

ARBEID PÅGÅR.  MÅ IKKE TILKOBLES 

 

Avslutning av arbeidet 

Når arbeidsoppdraget er fullført, skal det kvitteres på arbeidsordren at oppdraget er 

fullført.  Tilbakemeldingen gis til den som har skrevet ut arbeidsordren.  Dersom det gjenstår noe 

arbeid, skal dette anmerkes på arbeidsordren.  Gjenstående arbeid må aldri være av en slik art at det 

kan representere noen fare for liv og eiendom.  Det skal også sjekkes at sikkerhetstiltak som har blitt 

fjernet i forbindelse med arbeidet er på plass igjen, for eksempel branntettinger og lignende. 

 

Sluttkontroll 

Før anlegget spenningsettes skal det foretas sluttkontroll.  Det skal sjekkes at anlegget er i 

forskriftsmessig stand og at det ikke oppstår skade på liv eller eiendom når spenning settes på.  Den 

som foretar kontrollen skal signere at kontroll er utført med dato og signatur. 

 

Bruk av hjelm 

Hjelm bør være en naturlig del av det ordinære arbeidsantrekket i Lofotkraft, og bør dermed 

benyttes på alt arbeide på Lofotkrafts nett og anlegg.  Ved at det blir en vane at hjelmen er på unngår 

man forglemmelser når man går mellom områder med ulike behov for hjelm. Ved å benytte hjelm 

ved alt arbeide på nett, slipper man også å være i tvil om hvorvidt man trenger hjelm eller ikke.   

 

Det er opp til den enkelte medarbeider og BAS å risikovurdere hvorvidt det er fare for hodeskader på 

arbeidsoppdraget. For arbeidsoppdrag som det er utstedt arbeidsordre for og/eller arbeidsoppdrag 

der det blir gjennomført sikker jobb analyse (SJA) skal vurderingen av hjelmbruk være en del av SJA 

og dokumenteres. 

 

Eksempler hjelmpåbud: 

-    Arbeid på spenningssatte anlegg  

-    Opphold i høyspenningsrom, åpne anlegg 

-    Fare for fallende gjenstander, når du eller andre arbeider i høyden 

-    Arbeid ved truck, kran, anlegg – og arbeidsmaskiner 

-    Alle anleggsområder og byggeplasser 

-    Skogrydding 

 



Eksempler ikke hjelmpåbud: 

-    På lager når det ikke foregår truckkjøring eller arbeid i høyden 

-    Befaring (der det ikke foregår arbeid)   

-    Kontroller og lignende som ikke omfattes av hjelmpåbud   

Listene er ikke uttømmende. 

 

For innleid arbeidskraft og entreprenører gjelder samme krav som nevnt ovenfor.   

Ved manglende bruk av hjelm ifht. krav skal vedkommende bortvises fra Lofotkrafts anlegg. 

 

Klatring i mast 

Ved klatring i mast skal det alltid være minst to kvalifiserte personer som deltar i arbeidet.  Begge 

skal være kyndige, og ha gjennomført nedfiringskurs. 

 

Prekvalifiserte installatører 

Fullstendig liste over prekvalifiserte installatører forefinnes på Driftssentralen. 

 


