
KS Glitre Energi Nett AS  
 

KS Område (arkivkode) 004 IK – Ansvar  Opprettet 09.11.2020 
KS Hoved-/fellesprosess  Godkjenningsansvar EIVRUU Godkjent 01.01.2021 
KS prosess  Revisjonsansvarlig TOMIST Revidert 01.01.2021 
Dokumentnavn IFS Driftsleders Instruks - Elsikkerhetsinstruks Neste revisjon 01.01.2022 

 

1887078-1  Side 1 av 11 

 
ELSIKKERHETSINSTRUKS / DRIFTSLEDERS INSTRUKS 

SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG 
LAVSPENNINGSANLEGG FOR ANLEGG SOM EIES OG DRIFTES AV  

GLITRE ENERGI NETT 
 
 
 
 
 

Innhold 
1 Generelt ................................................................................................................................................ 2 

2 Driftsleder ............................................................................................................................................. 2 

3 Gyldighetsområde ................................................................................................................................ 2 

4 Instruks for driftsleders stedfortreder ................................................................................................. 2 

5 Generell instruks for planlegging og utførelse av arbeid ..................................................................... 2 

6 Instruks for ”leder for kobling” (LFK) .................................................................................................... 3 

6.1 Vaktprotokoll ................................................................................................................................ 3 

6.2 Sikkerhetstiltak ............................................................................................................................. 3 

6.3 Utpeking av LFS ............................................................................................................................. 4 

7 Instruks for ”kobler” ............................................................................................................................. 4 

8 Instruks for leder for sikkerhet (LFS) .................................................................................................... 5 

9 Instruks for ”Ansvarlig For Arbeid” (AFA) (lavspenningsanlegg) .......................................................... 6 

10 Sikkerhetskort ..................................................................................................................................... 6 

11 Adgang og låsing ................................................................................................................................. 6 

12 Ufaglært instruert personell ............................................................................................................... 7 

13 Melding av skader (§ 9) ...................................................................................................................... 7 

14 Instruks for kabler .............................................................................................................................. 8 

15 Instruks for lastskillebrytere med koblingsrestriksjoner og oljefattige brytere ................................. 8 

16 Instruks for bygningsarbeidere........................................................................................................... 9 

17 Instruks for linjeryddere ................................................................................................................... 10 

 
 

  



KS Glitre Energi Nett AS  
 

 

1887078-1  Side 2 av 11 

 
1 Generelt 
Denne instruksen er utarbeidet for å ivareta el. sikkerhetsmessige forhold knyttet til arbeid i og drift 
av høyspennings- og lavspenningsanlegg tilhørende Glitre Energi Nett. 
 
Instruksen er utarbeidet i medhold av ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske 
anlegg” (FSE), med tilhørende veiledninger. Forskriftene er gitt av DSB med virkning fra 28.4.2006. 
 
 

2 Driftsleder 
Driftsleder i Glitre Energi Nett er Eivind Ruud, utpekt i brev med virkning fra 01.01.21.  
Driftsleder/driftsansvarlig/faglig ansvarlig er samme person og benevnes heretter kun som 
driftsleder 
Instruks for Driftsleder følger REN blad 1023. 
 
 

3 Gyldighetsområde 
Instruksen gjelder   

 alle høyspenningsanlegg eid av Glitre Energi Nett (anlegg med spenning over 1000 V 
vekselspenning og 1500 V likespenning), med unntak av de driftslederfunksjoner som skriftlig 
er delegert til andre driftsledere (jfr. koblingsavtaler). 

 alle lavspenningsanlegg tilhørende Glitre Energi Nett  
 andre anlegg hvor driftslederfunksjoner er delegert til og driftes av Glitre Energi Nett 

driftsleder (jfr. koblingsavtaler). 
 
Ansvarsområdet for driftsleder i Glitre Energi Nett, og dermed gyldighetsområdet for denne 
instruksen, er bestemt ut ifra gjeldende koblingsavtaler med tilgrensende energiverk og private 
høyspenningsanlegg. 
 
Dersom ikke annet er avtalt, følger driftslederansvaret av eierforholdene i anleggene.  
 
 

4 Instruks for driftsleders stedfortreder 
Som stedfortreder for driftsleder i Glitre Energi Nett, er Tom Andre Istad utpekt.   
 
Ved driftsleders fravær er stedfortreder tillagt all den avgjørende myndighet vedrørende drift, 
adgang, kobling og arbeid i elektriske anlegg tilhørende Glitre Energi Nett og skal søke å drive 
anleggene på en slik måte at det ikke voldes skade på personer og eiendom. 
 
 

5 Generell instruks for planlegging og utførelse av arbeid 
Alt arbeid skal forgå i henhold til FSE.  I tillegg vises til REN blad 1021og 1100 . 
 
Arbeid på elektriske anlegg skal generelt planlegges i hht. FSE – kapittel III §10, og bygger på prinsipp 
om at det ved alt arbeid på elektriske anlegg skal etableres minst to sikkerhetsbarrierer. 
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Før arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget, og på denne 
bakgrunn gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av 
risikovurderingen skal minimum følgende gjennomføres: 

 valg av arbeidsmetode 
 forsikring om at nødvendig utstyr og verktøy er tilgjengelig 
 beslutning om frakobling eller ikke 
 vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes 
 valg, vurdering og instruksjon av personell 

 
Ansvarlig for ovennevnte tiltak er den arbeidsleder som til enhver tid leder det konkrete arbeidet. 
Arbeidet må ikke påbegynnes før arbeidsleders funksjon er avklart. 
 
Arbeidsmetoder skal velges og praktiseres iht. FSE-kapittel IV. 
 
 

6 Instruks for ”leder for kobling” (LFK) 
Med koblingsmyndighet forstås myndighet til å avgjøre hvorledes Glitre Energi Nett sitt 
høyspenningsnett til enhver tid skal være koblet, hvilke koblinger som skal foretas og når disse skal 
gjennomføres.   
  
Utpekt LFK er følgende: 

 Vakthavende ingeniør ved Glitre Energi Nett sin driftssentral i henhold til vaktplan har 
koblingsmyndighet.  

 
For øvrig vises til REN Blad 1022 med presisering av følgende: 

 LFK utpeker LFS etter at frakobling og sikring og eventuelt endepunktjording er foretatt. 
 Krav om at LFK skal sørge for at verneutstyr benyttes bortfaller da dette ivaretas i HMS-krav 
 Alle med adgangstillatelse i gyldig sikkerhetskort er godkjent til kobling i 

høyspenningsanlegget etter ordre fra LFK.  I det videre er denne personen kalt «kobler»  
 

6.1 Vaktprotokoll 
LFK skal notere alle koblinger, utpekinger, samt opplysninger om driftsforstyrrelser og andre 
vesentlige hendelser i vaktprotokoll. 
 

6.2 Sikkerhetstiltak 
LFK har ansvaret for følgende tiltak når det skal arbeides på jordet og kortsluttet anlegg: 
 

 sørge for nødvendig frakobling 
 sørge for kontroll av frakoblingen 
 sørge for markering og sikring mot innkobling 
 sørge for spenningskontroll 
 sørge for eventuell endepunktsjording 
 Utpeke LFS 
 motta melding fra LFS om at anlegget er klart for innkobling 
 sørge for forsvarlig avvikling av jordinger og markeringer og for innkobling 
 sørge for protokoll over alle meldinger og koblinger som ledes av LFK. 
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I anlegg hvor koblingsmyndighet er delegert, skal LFK i Glitre Energi Nett likevel iverksette de 
sikkerhetstiltak som er nødvendig for å utpeke LFS i henhold til koblingsavtaler,  
 

6.3 Utpeking av LFS 
LFK i Glitre Energi Nett skal utpeke LFS for arbeid på jordet og kortsluttet anlegg innenfor Glitre 
Energi Nett sitt driftslederansvar, dersom ikke denne bemyndigelsen er spesielt delegert til andre. 
Dette er nærmere spesifisert i koblingsavtaler for anlegget. 
 
Ved arbeid nær ved spenningssatt anlegg skal LFK ha beskjed om dette på forhånd og utpeking av LFS 
skal gjøres av LFK. Det er her nødvendig med god planlegging i henhold til FSE § 10. Dette gjelder 
også ved linjerydding, bygningsarbeider og annet arbeid nær ved spenningssatte anlegg. 
 
LFK informerer LFK for andre berørte nettanlegg om forestående arbeider der det er behov for dette.  
LFK sørger for at nødvendige koblinger og øvrige sikkerhetstiltak er gjort, slik at anlegget er klargjort 
for arbeid.  LFK utpeker LFS og noterer utpekingen i vaktjournalen med følgende opplysninger: 

 Tidspunkt for utpekingen 
 Navnet til LFS  
 Entydig angivelse av hvilke anleggsdeler som omfattes av utpekingen. Disse skal refereres til 
gjeldende driftsmerking. 

 
LFK mottar melding fra LFS når arbeidet er avsluttet og anlegget er klart for spenningssetting.  Før 
sikkerhetstiltak oppheves skal LFK for andre berørte nettanlegg informeres. 
Visuell kontroll av skillebrytere (jordingsbrytere) 
 
Arbeid Under Spenning: 
Det skal utarbeides en prosedyre for alle AUS arbeider der dette skal benyttes.  Denne skal 
godkjennes av driftsleder eller LFK før oppstart av arbeider.   
 
 

7 Instruks for ”kobler” 
Med kobler forstås person utpekt av leder for kobling som koblingsmedhjelper. Utpeking kan bare 
skje blant de som på forhånd er godkjent som koblere.  
Alle med adgangstillatelse i gyldig sikkerhetskort er godkjent som koblere i høyspenningsanlegget 
etter ordre fra LFK.   
Kommunikasjon mellom leder for kobling og koblere ute i nettet skal være direkte uten 
mellomledd og skal gis på en slik måte at misforståelser ikke oppstår jfr. FSE § 11. Meldingen skal 
gå gjennom pålitelige informasjonsveier. Ved kompliserte koblinger skal det utarbeides et 
koblingsprogram. I vakt og beredskapssammenheng vil kommunikasjonen uansett foregå 
muntlig. 
  



KS Glitre Energi Nett AS  
 

 

1887078-1  Side 5 av 11 

 

8 Instruks for leder for sikkerhet (LFS) 
LFS utpekes av LFK i Glitre Energi Nett for arbeid på jordet og kortsluttet anlegg samt arbeid nær ved 
spenningssatt anlegg og AUS arbeider. LFS utøver funksjonen LFS til arbeidet er utført eller så lenge 
utpekingen opprettholdes. I forbindelse med omstendigheter hvor LFS er forhindret i å utøve sin 
funksjon (f.eks sykdom) kan LFK utpeke ny LFS for arbeidet.  LFS skal være merket med armbind eller 
vest under hele arbeidsoppdraget. For å bli utpekt som LFS må en være utdannet energimontør med 
minimum 2 års erfaring som montør eller lignende, og ha arbeidet som montør det siste året.  LFS må 
også være utpekt et visst antall ganger det siste året, og minimum 2 ganger, for å få automatisk 
fornyet godkjenning som LFS. 
 
For øvrig vises til REN Blad 1021 med presisering av følgende: 

 LFS utpekes av LFK etter at anlegget er utkoblet, spenningsprøvd og endepunktjordet der 
dette er nødvendig.  

 Pkt 13.2 Arbeidsområde.  Glitre Energi Nett benytter ikke definisjonen minimumsavstand 
 Pkt 12.3 Jording og kortslutning.  Med frakoblingspunkt menes arbeidsted. 
 Fullt dimensjonert arbeidsjord skal minimum være 70 mm2Cu, og 50 mm2Cu på 

markeringsjord. 
 
Hovedregel for jording i forbindelse med arbeid i Glitre Energi Nett sitt høyspenningsanlegg, 
etter at nødvendige utkoblinger, spenningskontroll og sperring mot innkobling er foretatt av 
LFK, er følgende:  
 
Luftledninger 

 LFK vurderer i hvert tilfelle om det bør etableres endepunkts jording. 
 LFS etablerer fullt dimensjonert arbeidsjord på arbeidsstedet. 

 
Kabelanlegg 

 LFS besørger arbeidsjording der dette kan etableres på en sikker måte. 
 LFK sørger for endepunktsjording der kortslutningssikker arbeidsjording på arbeidsstedet 

ikke kan etableres (evt. i kombinasjon med skyting av kabel eller andre godkjente tiltak på 
arbeidsstedet). 

 
Koblingsanlegg 

 LFS etablerer fullt dimensjonert arbeidsjording på arbeidsstedet  
 
Valg av andre løsninger for jording enn ovennevnte, der dette kan være hensiktsmessig, skal 
godkjennes av LFK. Eventuell endepunktsjording skal etableres av LFK før markeringsjording blir 
etablert av LFS. 
 
Alt arbeid som krever utpeking på Glitre Energi Nett sine høyspentanlegg skal meldes til 
driftssentralen. Utkoblinger skal meldes via revisjonsverktøyet. Ved arbeider som har lengre 
varighet enn en dag, skal LFS hver dag melde til LFK når arbeidet starter og slutter.  
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9 Instruks for ”Ansvarlig For Arbeid” (AFA) (lavspenningsanlegg) 
Alle med sikkerhetskort i Glitre Energi Nett som er godkjent som leder for sikkerhet (LFS) er også 
godkjent som ansvarlig for arbeid ved lavspenningsanlegg (AFA). AFA utpekes av 
prosjektleder/arbeidsleder for det aktuelle arbeidsoppdrag og loggføres 
 
For eksterne entreprenører utpekes AFA i henhold til egne rutiner hos entreprenør under planlegging 
av arbeid. For øvrig vises til REN blad 1020.   Det presiseres at REN blad pkt 8.1 gjelder i grensesnitt 
mellom flere eiere på samme sted. 
 
AFA har det fulle stedlige ansvar for en sikker gjennomføring av det enkelte arbeid, og at det skjer i 
samsvar med gjeldende instruks. 
 
Alt arbeid som kan ha påvirkning på HS nettet, samt arbeid som medfører utkobling av kunder skal 
meldes til driftssentralen. Dette gjelder spesielt ved arbeider i nettstasjoner. Ved arbeider som har 
lenger varighet enn en dag, skal AFA hver dag melde til driftssentralen for aktuelt anlegg når arbeidet 
starter og slutter. I forbindelse med omstendigheter hvor AFA er forhindret i å utøve sin funksjon 
(f.eks sykdom) kan ny AFA utpekes for arbeidet.   
AFA skal være merket med armbind eller vest. AFA skal ha relevant utdannelse som Energimontør jf 
første avsnitt eller elektriker forhåndsgodkjent som AFA av driftsleder eller stedfortreder. I tillegg må 
AFA ha minimum 1 år etter endt fagprøve med praksis det siste halvåret.  
 
 

10 Sikkerhetskort 
Sikkerhetskort med henvisninger til sikkerhetsforskriftene utstedes av driftsleder eller stedfortreder. 
Av sikkerhetskortet fremgår hvilke delegeringer som er gitt til den enkelte ansatte. Driftsentralen er 
koordinator og søknad om nøkler og sikkerhetskort skjer via webgrensesnitt. 
 
 

11 Adgang og låsing 
Selvstendig adgang til høyspenningsanleggene har driftsleder og personer med skriftlig 
adgangstillatelse. Ansatte med ledsagingstillatelse kan bare ta med personer inn i 
høyspenningsanleggene når dette er godkjent av personell med bemyndigelse ”Gi adgang”. For øvrig 
henvises til krav i FSE.  
 
Alle som har adgangstillatelse til Glitre Energi Nett anlegg skal påse at rom og inngjerdet område for 
høyspenningsanlegg til enhver tid holdes låst dersom adkomsten ikke overvåkes. Dersom det 
oppdages ulåste eller dårlig sikrede anlegg skal den enkelte umiddelbart sørge for låsing eller 
tilfredsstillende sikring av anlegget, og melde avviket til driftssentralen eller via nettselskapets RUH 
app.  
 
Driftssentralen skal varsles ved adgang til høyspentområder i trafostasjoner, og fordelingsstasjoner. 
Varsling gjelder også når man forlater anlegget etter utført oppdrag. 
 
Nøkler til høyspenningsanlegg skal bare utleveres mot kvittering til personer som har fått 
adgangstillatelse, og de skal innleveres når adgangstillatelsen inndras. Den som får utlevert nøkler 
forplikter seg til å ta hånd om disse på en betryggende måte. Oppbevaring i bil er ikke betryggende. 
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Tap av nøkler skal umiddelbart meldes til den som er ansvarlige for nøkkelsystemet. Nøkler skal ikke 
merkes med firma, navn eller liknende. Nøkler faktureres med årlig leie kr 200,-. Tap av nøkler 
faktureres med kr 10.000,- 
 
Låssystemet må ikke endres, og det skal ikke monteres tilfeldige låser/sylindere uten samtykke fra 
driftsleder. 
 

 
 

 
12 Ufaglært instruert personell  
Driftsleder har ansvar for at de som utfører arbeid på Glitre Energi Nett sine anlegg har nødvendig 
kompetanse. 
Driftspersonell uten formell kompetanse har ikke anledning til selvstendig å utføre vedlikehold eller 
arbeider på Glitre Energi Nett sine elektriske anlegg. 
Spenningsprøving, jording, kortslutning av anlegget og sikringsskifte kan utføres i henhold til 
gjeldende regler for instruert personell. 
 
 

13 Melding av skader (§ 9) 
Ved ulykker med personskader skal aktuelle nødetater og LFK i Glitre Energi Nett varsles.  
Eventuell videre varsling utfører driftsentralen i hht. beredskapsplan. 
 
Melding av elulykker med personskade 
https://innmelding.dsb.no/rapportering/?uhellelulykkemedpersonskade#Innledning 
 
For øvrig skal alle som jobber i Glitre Energi Nett sine anlegg benytte RUH for rapportering av 
uønskede hendelser. Denne lastes ned fra «App store/Google Play» 
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14 Instruks for kabler 
For å sørge for at alle aktiviteter blir sikkert utført er det utarbeidet egen instruks for arbeid på 
kabler. Denne er beregnet for alle som utfører arbeid på eller nær ved kabelanlegg.  
 
Ved arbeid på høyspenningskabler hvor jording på arbeidsstedet ikke er praktisk mulig, skal jording, 
kortslutning og markering/ sikring ved kabelendene kontrolleres visuelt av LFS. Markeringsskiltet skal 
inneholde angivelse av årsak til utkobling og navn på LFS. Sikring bør utføres med hengelås der dette 
er mulig.  
Ved kappemåling skal også motsatt ende av kabel sikres/markeres slik at det ikke er fare for liv og 
helse pga. testspenning. Om enden ikke er innlåst, skal det være en vakt tilstede. Kabelen skal lades 
ut med ladestav (jordingsapparat) etter endt testing som en ekstra barriere uavhengig om 
måleapparatet har innebygget utladning.  
Før kapping/skyting av høyspenningskabler eller andre arbeider på kabelen, skal kablene alltid lyttes 
ut med egnet lytteutstyr / kabelutvelger for å sikre at det er riktig kabel det arbeides på.  
 
Ved kapping av høyspenningskabler skal det alltid benyttes skyteapparat eller godkjent hydraulisk 
kutter. Det skal være kontakt mellom LFS og LFK når kabelen skytes/kappes. Oljetrykkskabel skal 
alltid fryses før skyting.  
 
Kabler som ikke er sikkert identifisert, skal behandles som høyspenningskabler. I unntakstilfeller der 
en kabel ikke finnes i kartverket eller kabelpåvisningen, må LFS i tillegg gjøre en ekstra grundig sjekk. 
Vedkommende skal kontrollere/lytte ut så godt det lar seg gjøre for å forsikre seg om at kabelen er 
spenningsløs og sannsynliggjøre at kabelen tilhører Glitre Energi Nett. Det skal være minimum to 2 
personer tilstede og disse skal på forhånd gjøre seg kjent i området. Dette for å sikre rask 
tilbakekobling ved eventuell skyting av feil kabel.  
Ved arbeid på kabel eller kabelendemuffe i transformatorstasjoner må alt personell sette seg inn i, 
samt følge de rutiner som til enhver tid gjelder i regionalnettet. Anleggene er komplekse og det er 
også her et absolutt krav til jording og kortslutning om man skal innenfor risikoavstanden til øvrige 
anleggsdeler som hjelpeskinne etc.  
Høyspennings olje - og massekabler skal være spenningsløse før de flyttes. Oljekabler med 
skjøtemuffe skal ikke flyttes uten spesiell tillatelse fra Glitre Energi Nett. Ved flytting av PEX - kabler 
skal en godkjent LFS vurdere hvert enkelt tilfelle. 
 
 

15 Instruks for lastskillebrytere med koblingsrestriksjoner og 
oljefattige brytere 
 
Lastskillebrytere  
For å Ivareta sikkerheten ved betjening av lastskillebrytere med koblingsrestriksjoner er det 
utarbeidet egen instruks.  Denne er spesielt beregnet for LFK og koblere. 
Enkelte typer av lastskillebrytere har vist seg å ha konstruksjonsmessige svakheter som gir forhøyet 
risiko for havari under kobling. For å ivareta sikkerheten skal derfor slike brytere kun kobles i 
spenningsløs tilstand eller under spesielle sikkerhetstiltak.  
Driftssentralen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke brytere som har koblingsrestriksjoner og 
hvor disse befinner seg i nettet. 
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Oljefattige brytere. 
På grunn av driftsrisiko med oljefattige effektbrytere og økt kortslutning ytelser i nettet er det viktig 
med riktig bruk og vedlikehold av denne bryteren. 
 
Rutine Beskrivelse 
Glitre Energi Nett har foretatt en risikovurdering med eldre oljefattige bryteranlegg. Anleggene må 
vedlikeholdes regelmessig og det må føres logg over alle kortslutninger og koblinger i anleggene. 
 
 Alle anleggene registreres i vedlikeholdssystemet med riktig intervall for ettersyn og vedlikehold. 
 Driftsentralen fører logg over utfall ved kortslutning og ved tre utfall skal anlegget vedlikeholdes.  
 Hvis brytere må betjenes manuelt under spenning skal det alltid være to personer tilstede eller 

kobles uten spenning 
 Alle oljefattige brytere skal settes inn i en plan for utskifting. 

 
Se for øvrig REN blad 7003 og paragrafen nr 36 samt egen instruks på nettbiblioteket (IFS nr 
1695990) 
 
 

16 Instruks for bygningsarbeidere    
Driftsleder i Glitre Energi Nett kan tillate en funksjon som leder for sikkerhet for bygningsarbeid for å 
ivareta sikkerheten ved arbeidsoppdrag som vesentlig er av bygningsmessig karakter, men der 
arbeidet foregår i tilknytning til høyspenningsområder. Dette gjelder spesielt i prosjekter. Denne 
tillatelsen gis på sikkerhetskort som LFS men begrenset til bygningsarbeider. NEK EN 50110-1 punkt 
3.4.3 omtaler dette som «ikke-elektrisk-arbeid».  
Gyldighetsområdet for denne funksjonen er transformatorstasjoner i regionalnettet og ulike 
bygningsarbeidere i distribusjonsnettet der netteiers representant finner dette forsvarlig. Eventuelle 
unntak fra dette må avtales med driftsleder i hvert enkelt tilfelle.  
 
Godkjenningen som LFS begrenset til bygningsarbeider skjer etter vurdering av den enkeltes 
kvalifikasjoner og egnethet og i tett samarbeid med sikkerhetskoordinatorer i det enkelte selskap.  
 
Følgende vil bl.a. bli vektlagt ved vurderingen:  

 Relevant fagutdannelse. Det tilstrebes å benytte personer med fagbrev.  
 Minimum 2 års erfaring som arbeidsleder eller lignende.  
 Erfaring fra tilsvarende prosjekt i eget eller andres nettselskap. 
 Gjennomført spesiell opplæring som LFS i tillegg til generell opplæring i FSE, DI og 

førstehjelp.  
 Personlige egenskaper: Rolig, avbalansert, sikker på seg selv, god til å kommunisere og evne 

til å planlegge.  
 
Vurderingen av personlige egenskaper baseres på anbefaling fra nærmeste leder eller tilsvarende.  
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17 Instruks for linjeryddere 
 
Målgruppe  
Alle som skal utføre linjerydding eller bredding av linjetraseer, inkludert maskinell rydding med 
maskin med hogst-/ryddeaggregat montert på arm.  
 
Beskrivelse  
For å sikre at linjerydding og sikringshogst av linjetrase kan skje på en sikker måte er det utarbeidet 
egen instruks for dette arbeidet.  
Før arbeidet påbegynnes, skal en godkjent LFS eller nettselskapets representant befare de steder 
hvor rydding eller sikringshogst skal foretas. Befaringen skal avdekke hvorvidt det er behov for 
utpeking av LFS, utkobling og jording eller andre sikkerhetstiltak. I praksis vil dette si at 
vedkommende fysisk må ut i terrenget for å planlegge arbeidet, gjøre en risikovurdering og vurdere 
om det er behov for utpekt LFS.  
Dersom det kun skal utføres vedlikeholdsrydding/underhogst og befaringen avdekker at det ikke er 
fare for at trærne under noen omstendigheter kan komme nærmere enn 1,5 meter fra linjen, er det 
ikke behov for å ringe driftssentralen for utpeking som LFS. Dersom jordtråd er nederste line, er det 
1,5 m fra tretopp til denne som gjelder. Driftsentralen skal uansett varsles når det foregår arbeid i 
området 
 
Hvis det er spenning på linjen, skal gjeninnkoblingen (GIK) utkobles før arbeidet starter.  
I de tilfeller det må pekes ut LFS for linjerydding, skal vedkommende pekes ut av LFK iht. instruks. Det 
skal til enhver tid være mulig å opprette kommunikasjon mellom arbeidsstedet og driftssentralen. 
LFS er ansvarlig for dette 
 
Normalt skal LFS for linjerydding ikke forlate arbeidsstedet. Bruk av overvåker skal være unntaket.  
Hvis det skal utpekes overvåker, skal denne i så fall ha gjennomgått nødvendig opplæring for å kunne 
ivareta sikkerheten på arbeidsstedet i henhold til de instruksjoner og begrensninger som er gitt av 
LFS. Overvåker skal, dersom han er usikker på hvorvidt en trefelling kan skje uten fare for liv og 
eiendom, stoppe arbeidet og straks underrette LFS.  
Arbeidet skal avbrytes ved tordenvær eller andre klimatiske forhold som gjør at trefelling ikke kan 
skje på en trygg måte.  
Dersom et tre faller på en linje ved trefelling, skal linjen betraktes som spenningsførende. Da skal 
man opptre som følger:  

 Ikke forsøke å fjerne treet eller røre sag/utstyr som har kontakt med treet  
 Varsle driftssentralen og LFS så snart som mulig  
 Sette ut vakt inntil linjen blir utkoblet og jordet, slik at uvedkommende ikke kommer i 

berøring med treet.  
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Spesielle forhold ved maskinell rydding/bredding/hogst nærmere enn 30 meter fra linje  

 Alt arbeid innenfor 30 meter fra høyspenningslinje med anleggsmaskiner som har mulighet 
til å komme innenfor risikoavstand i forbindelse med skogrydding (skogsmaskiner, kraner 
etc.) skal vurderes av nettselskapets representant.  

 Ved arbeid nærmere enn 6 meter eller om det er fare for å komme innenfor dette, må det 
vurderes av nettselskapets representant om det skal utpekes LFS  

 Unntaket er maskin som har en maksimal rekkevidde (inkludert utstyr/last) som gjør at den 
ikke under noen omstendigheter kan komme nærmere faseleder enn 3 meter loddrett. Det 
er da ikke behov for å utpeke LFS.  

 
Maskinfører skal inneha godkjent sertifikat som anleggsmaskinfører og kunne kommunisere på 
norsk. Maskin og utstyr skal være i forskriftsmessig stand og inneha nødvendige installasjoner 
tilpasset formålet. Når arbeidet avsluttes for dagen skal maskinen parkeres utenfor linjetraseen.  
Ved uhell kan vegetasjon eller ryddemaskin bli hengende fast i høyspenningsanlegget. Maskinfører 
må da umiddelbart varsle driftssentralen og forholde seg rolig inne i maskinen.  
Hvis situasjonen vurderes som kritisk, kan maskinfører hoppe med samlede bein ut og vekk fra 
maskinen uten å holde i den. Er det andre personer i nærheten som kan komme i berøring med 
maskin eller vegetasjon, skal maskinfører varsle disse om at de ikke må nærme seg skadestedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


