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Revidert i desember 2017 på bakgrunn av konklusjoner fra Glitre Energi Netts A3-prosjeketet. 

Senere revidert i mars 2018.  
 

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INNLEDNING 
 
Instruksen gjelder SHA- ansvar (Sikkerhet-Helse- Arbeidsmiljø) ved planlegging og gjennomføring av 
bygg- og anleggsoppgaver i Glitre Energi Nett. Som eier av anlegg, oppdragsgiver for eksterne el- 
entreprenører og arbeidsgiver for egne ansatte har Glitre Energi Nett ulike roller, hvor ansvar må 
beskrives å forstås entydig. Dette er målet med instruksen. 
 
Instruksen inngår i selskapets kvalitetssystem for bygg- og anleggsvirksomhet, som igjen er en del av 
Glitre Energi Netts totale kvalitetssystem. 
 
Instruksen omfatter all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, 
vedlikehold og riving av anlegg hvor Glitre Energi Netts roller som byggherre/oppdragsgiver og 
arbeidsgiver i første rekke er aktuelle.  
 
Instruksen omfatter følgende delinstrukser: 
 Instruks for Byggherre/ prosjektleder i Glitre Energi Nett 
 Instruks for Byggherrens representant (BR) 
 Instruks for SHA koordinator prosjektering (KP) 
 Instruks for SHA koordinator for utførelse (KU) 
 Instruks for Oppsynsmann 

 
  

Stikkord for innhold  
og  

målet med instruksen: 
 

• Instruksen gjelder SHA- ansvar (Sikkerhet-Helse-Arbeidsmiljø)  
ved planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsoppgaver i Glitre Energi Nett.  

 
• Som eier av anlegg, oppdragsgiver for eksterne leverandører og arbeidsgiver for egne 

ansatte har Glitre Energi Nett ulike roller, hvor ansvar må beskrives å forstås entydig.  
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Instruksen er utarbeidet i medhold av:  
 Byggherreforskriften 
 Internkontrollforskriften 
 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 
 Arbeidstilsynets kommentarer til byggherreforskriften 
 Veiledning til byggherreforskriften 
 REN: IK Veiledning byggherreforskriften og SHA plan  

 
Hensikten med denne instruksen er følgende:  
 Sikre at viktige forebyggende oppgaver innen SHA blir ivaretatt i planleggingen og 

gjennomføringen av bygg- og anleggsoppdrag/ prosjekter, i samsvar med Glitre Energi Netts 
kvalitetssystem for bygg- og anleggsvirksomhet. 

 Klargjøre SHA-ansvaret gjennom hele prosjektet (investeringsprosjekter/driftsprosjekter) 
 Sikre at det finnes en SHA-organisasjon med klart ansvar og myndighet til å gjennomføre 

korrigerende tiltak dersom dette er påkrevet. 
 
Denne instruksen gjelder for personell i Glitre Energi Nett som skal planlegge eller prosjektere bygg- 
og anleggsoppdrag, bestille prosjektering og/eller utførelse. Denne instruksen gjelder også for 
eksterne prosjekterende og entreprenører som skal utføre oppdrag for Glitre Energi Nett.  
 
Spesielt nevnes at sikkerhet ved høyspenningsarbeider er behandlet i egen instruks, 
«elsikkerhetsinstruksen/driftsleders instruks».  Denne er utarbeidet etter forskrifter gitt av DSB. 
 
 
2. ANSVAR OG MYNDIGHET 
 
2.1. Gyldighetsområde 
Instruksen gjelder følgende: 
 alle prosjekter hvor Glitre Energi Nett er byggherre/bestiller  

 
Dersom ikke annet er avtalt følger byggherreansvaret av eierforholdene i anleggene. 
 
Ansvarlig for SHA og Byggherreansvar i Glitre Energi Nett er Avdelingsleder Netteier. 
 
Det praktiske SHA- ansvaret i prosjekter i Glitre Energi Nett ivaretas på følgende nivå: 
 Byggherre 
 Prosjektleder i Glitre Energi Nett 
 Byggherrens representant (BR) 
 SHA koordinator for prosjektering (KP) 
 SHA koordinator for utførelse (KU) 
 Oppsynsmann i Glitre Energi Nett  

 
Prosjektleder er i denne sammenheng alle som planlegger og utfører oppdrag på Glitre Energi Netts 
anlegg. 
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3. BESKRIVELSE AV DELEGERING AV ROLLER OG PLIKTER 
 
Roller skal navngis i SHA-plan for anleggsarbeidet i henhold til REN. 
 
3.1 Instruks for Byggherre ved prosjektleder i Glitre Energi Nett  
Byggherre ved Prosjektleder (her definert som en funksjon) i Glitre Energi Nett er ansvarlig for å sikre 
at plikter i henhold til Byggherreforskriften gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, interne retningslinjer, REN og utarbeidede planer.  
 
Prosjektleder kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre konkrete plikter på 
vegne av byggherren, det henvises til REN for avtale med byggherres representant (BR). Ved å 
overdra plikter til BR har prosjektleder i Glitre Energi Nett fortsatt plikt til påse at BR utfører sine 
plikter i henhold til skriftlig avtale.  
 
Ansatte som sitter med prosjektansvar skal kjenne innholdet, vurdere og påse at dokumentasjon 
knyttet til SHA i prosjektet utføres i henhold til REN.  
 
Prosjektleder skal sikre at det utføres risikovurdering i plan- og prosjekteringsfasen og SHA plan 
utarbeides før oppstart/gjennomføring, i henhold til REN. Prosjektleder i Glitre Energi Nett skal også 
gjennom SHA-plan sikre at det navngis og gjøres kjent hvem som ivaretar de ulike rollene i henhold til 
Byggherreforskriften.  
 
 
3.2. Instruks for byggherrens representant 
Når et selskap blir utpekt til å inneha rollen som byggherrens representant skal det alltid navngis en 
kontaktperson. Det henvises til REN der byggherres representants plikter er beskrevet. Som 
byggherrens representant skal man sikre at de plikter som er pålagt prosjekterende, koordinatorene, 
arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir fulgt opp. Dette skal gjøres ved å sikre gode 
rapporteringsrutiner, møter med de ulike aktørene og besøk på byggeplassen.  
 
Ved utpeking av Byggherres Representant skal det inngås skriftlig avtale. Det henvises til REN for 
avtale med Byggherres Representant.   
 
 
3.3 Instruks for SHA koordinatorer 
Hvis det er flere virksomheter som er involvert i både prosjekt og utførelsesfasen skal det utpekes 
koordinator(er).  
 
I de tilfellene hvor Glitre Energi Nett ikke er definert som Byggherre i henhold til REN «IK- Veiledning 
SHA –plan» skal Glitre Energi Nett underlegges hovedbedriften. Prosjektleder i Glitre Energi Nett skal 
sikre at aktuell SHA dokumentasjon oversendes hovedbedrift, og implementeres i hovedbedriftens 
SHA-plan. Disse forholdene må avtales skriftlig før oppstart.   
 
Prosjektleder innehar rollen som Koordinator Prosjekterende, når Glitre Energi Nett er hovedbedrift 
og flere virksomheter er involvert i prosjekteringen. Prosjektleder kan utpeke KP fra en av de 
prosjekterende bedriftene. 
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Oppsynsmann i prosjektet innehar rollen som Koordinator Utførende, når Glitre Energi Nett er 
hovedbedrift og flere virksomheter er involvert i utførelsesfasen. I spesielle tilfeller kan prosjektleder 
utpeke KU fra en av entreprenørbedriftene. 
 
Ved utpeking av SHA koordinatorer skal det inngås skriftlig avtale. Det henvises til REN for avtale med 
koordinator i prosjekteringsfasen/utførelsesfasen.   
 
SHA koordinator i prosjekteringsfasen (KP) skal sikre at de prosjekterende tar hensyn til hverandres 
planer, og at disse sett i sammenheng ivaretar hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge eller arbeidsplassen. KP skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen.  
 
SHA koordinators rolle i utførelsesfasen (KU)omfatter å følge opp og sikre at entreprenørene/ 
underentreprenørene følger SHA-planen. Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordinator melde til byggherren/byggherrens representant. KU 
skal ha tidsaktuell praktisk erfaring fra relevant bygge og anleggsarbeid.  
 
Hva som nærmere kreves av koordinatorens kompetanse må byggherren / byggherrens representant 
vurdere fra prosjekt til prosjekt avhengig av prosjektets omfang og hvilke risikoforhold som forventes 
å oppstå under utførelse av arbeidene.  
 
 
3.4 Instruks for Oppsynsmann 
Glitre Energi Nett ved Oppsynsmann skal følge opp prosjektet ved kontroll og befaringer under 
utførelse. Eget skjema i Nettbiblioteket vil bli benyttet «SHA-kontroll». Dette skal gjennomføres som 
stikkprøver for å sikre kvalitet på anlegg og sikkerhet. Kontroll og oppfølging skal dokumenteres 
skriftlig.  
 
Dette gjelder uavhengig av Glitre Energi Netts rolle som Byggherre og oppsynsmanns rolle som 
Koordinator Utførende. 
 
 
3.5 Utarbeidelse av SHA-plan for prosjekt 
SHA-planen er en plan som tar hensyn til en rekke faktorer som er aktuelle på en bygge og 
anleggsplass. Ved endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal planen 
fortløpende oppdateres. SHA planen utarbeides i henhold til REN blad «IK Veiledning 
byggherreforskriften og SHA plan». 
 
Det er et krav om at planen skal være kjent, og planen skal i sin helhet være tilgjengelig for 
arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen. 
 
Entreprenører som engasjeres av Glitre Energi Nett skal instrueres om gjeldende instruks for bygg- og 
anleggsvirksomhet og aktuell SHA-plan for prosjektet.  
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3.6 Melding av skader ved større ulykker 
I henhold til gjeldende varslingsplan skal den som oppdager eller som først er til stede ved større 
ulykker med personskader foreta nødvendig førstehjelp og umiddelbart varsle redningspersonell 
(lege, ambulanse, politi, brannvesen). Utover dette skal  
 
 det varsles iht. «Elsikkerhetsinstruksen» i Glitre Energi Nett  

 
Varslingsplan skal være tilgjengelig og kjent for alle i prosjektet. Telefonnummer til Driftssentralen i 
Glitre Energi Nett skal alltid være oppgitt i varslingsplanen for prosjektet.  
 


