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Stikkord for innhold: 

 

 Retningslinjer for krav til bruk av arbeids og verneutstyr i Glitre Energi Nett 

 Krav til bruk av arbeids- og verneutstyr for interne og eksterne arbeidstakere, samt 
for besøkende i Glitre Energi Nett sine anlegg og andre steder det er påbudt med 
bruk av verneutstyr. 
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1. INNLEDNING 
 

Kvalitetssystem for bruk av verne- og arbeidsutstyr i Glitre Energi Nett er en del av 
selskapets totale kvalitetssystem, og omfatter dette kvalitetsdokumentet og alle 
tilhørende instrukser, planer m.m. 
 

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. 
I forhold til bruk av verne- og arbeidsutstyr er det i første rekke arbeidsgiveransvaret 
som fokuseres, men i nødvendig grad skal det også settes krav til verneutstyr for 
eksterne arbeidstakere og besøkende i selskapets anlegg.  

 

I Glitre Energi Nett stilles det krav til bruk av verneutstyr for ansatte, eksterne 
arbeidstakere og besøkende ved alle arbeidsplasser i forhold til hvor de befinner seg 
eller hvilke arbeidsoperasjoner som utføres. Disse kravene bygger på gjeldende 
lovverk og skal etterleves av alle ansatte i Glitre Energi Nett. Det samme kravet 
gjelder for eksterne entreprenører som utfører oppdrag i Glitre Energi Nett’s anlegg.  
Eksterne firma som utfører arbeidsoppdrag i Glitre Energi Nett’s anlegg skal 
dokumentere et tilfredsstillende internkontrollsystem for bruk av arbeids- og 
sikkerhetsutstyr. 
 
Ved løpende å vurdere krav og retningslinjer for bruk av verneutstyr ønsker Glitre 
Energi Nett å minimalisere risikoen for skader og ulykker. Hvilket verneutstyr som 
skal brukes skal fremkomme i på bakgrunn av foretatte risikovurderinger og utført 
sikker jobb analyse (SJA).  
 
Generelle innkjøpsrutiner og avtaler for anskaffelse av materiell omtales i 
kvalitetssystemets innkjøpshåndbok.  

 
 

2. DEFINISJONER 

Arbeid: 

Med arbeid menes all aktivitet som foregår på eller nær ved Glitre Energi Netts høy-  
lavspenningsanlegg utført av Glitre Energi -netts ansatte eller eksterne som utfører 
arbeidsoppgaver på vegne av Glitre Energi ett 

 

  Befaring: 
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Med befaring menes at man oppholder seg innenfor Glitre Energi Netts drifts- og  
anleggsområder eller nær ved Glitre Energi Netts høy- og lavspenningsanlegg uten at 
man utfører en fysisk arbeidsoppgave. Befaring er likestilt med arbeid. 
 
Besøkende: 
Med besøkende menes besøkende/gruppe som ikke er ansatt i Glitre Energi Nett 
eller innleid konsulent. All omvisning med disse skal foregå på sikker avstand fra 
elektriske anlegg og derfor kreves ikke flammehemmende klesplagg. 

 

Verneutstyr:  

Utstyr og klesplagg med spesielle egenskaper som er ment å beskytte arbeidstaker 
mot helseskader forbundet med arbeidet. 
( Eksempel på verneutstyr er åndedrettsvern, hørselvern, hjelm, varmedress og 
verneklær.) 

 

Personlig verneutstyr: 

Den samling verneutstyr som blir tildelt den enkelte arbeidstaker og som disponeres 
kun av vedkommende. 
(Eksempel på personlig verneutstyr menes vernesko, hjelm , arbeidsjakke og 
arbeidsbukse.) 

 
Arbeidsutstyr: 
Arbeidsutstyr er enhver gjenstand som brukes ved utførelse av arbeid inkl. alle typer 
maskiner, verktøy og hjelpemidler. 
 
Byggherrens representant:  
En person som skal utføre konkrete oppgaver/plikter på vegne av Byggherren. Hvis 
denne funksjonen ivaretas av andre enn Glitre Energi Netts ansatte skal dette skriftlig 
avtales ved undertegnelse av § 16 avtale.  
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SHA koordinator for utførelse:       

Er en person som byggherrens representant har pålagt gjennomføringen av 

oppgavene i henhold til BHF §§ 14 for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på 

arbeidsplassen. Denne kan være ansatt hos entreprenør eller konsulent, og fått 

delegert ansvar gjennom kontrakter. 

 

 
ANSVAR OG MYNDIGHET 
 

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen 

til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er 

utsatt for.   

 Verneutstyret skal være slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og 
helse. Det gjelder ulykker, belastningsskader og påvirkninger som kan utvikle 
helseskader på lang sikt m.m. 

 Arbeidsgiver skal før det personlig verneutstyr tas i bruk informere arbeidstaker 
om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot, og sørge for at 
arbeidstaker får forståelig informasjon og nødvendig opplæring i bruk av det 
personlige verneutstyret.   

 Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, 
vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr. 

 Byggherrens representant:  

 Ta hensyn til behov for verneutstyr ved planlegging og tilrettelegging av arbeidet 

 Vurdere hvilke type verneutstyr den enkelte arbeidstaker har behov for som 
personlig verneutstyr og hvilke typer utstyr som kan lånes ut for det enkelte 
arbeidsoppdrag 

 Sørge for at gjeldende hovedstrategi og instruks blir fulgt ved innleie av 
entreprenører 

 

SHA koordinator for utførelse skal: 

 Sikre at verneutstyr som er påkrevd i henhold til lov/forskrift og Glitre Energi 
Netts instruks benyttes på arbeidsstedet 

 Sørge for at besøkende blir orientert om farer forbundet med det aktuelle 
arbeidet / arbeidsplassen og at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig for 
besøkende 

 

Arbeidstaker/entreprenør skal: 

 Gjøre seg kjent med instruksen og etterleve den 

 Benytte det verneutstyr som er påkrevd i henhold til lov/forskrift og Glitre Energi 
Nett’s egne krav 
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 Holde rede på sitt personlige verneutstyr til enhver tid  

 Før bruk å sjekke at verneutstyrets holdbarhetsdato/sertifiseringsdato ikke er 
utgått 

 Melde fra til leder om behov for verneutstyr og dersom utstyret skades 

 

Besøkende skal: 

 Benytte det verneutstyr som er påkrevet i hht. lov/forskrift og Glitre Energi Nett’s 
instruks 

 Rette seg etter instrukser gitt av Glitre Energi Nett’s ansvarlige på stedet 
(ledsager) 

 

Arbeidstakerens medvirkning: 

Arbeidstakeren har rettigheter og plikter og spiller en sentral rolle i arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå et godt resultat, er det nødvendig at 
arbeidstakerne medvirker i planleggingen, slik at samlet kunnskap og erfaring 
utnyttes. Dette er spesielt viktig ved bruk av ekstern arbeidskraft. 

 

4. BESKRIVELSE 

 

4.1 Krav til bruk av verneutstyr 
 

Krav til bruk av verneutstyr ved ulike arbeidsopperasjoner er nedfelt i flere forskrifter 
hjemlet i Arbeidsmiljøloven §§ 12 og 14. 
Entreprenører som arbeider i Glitre Energi Nett’s anlegg skal minimum følge Glitre 
Energi Nett’s instrukser og øvrige krav, samt forholde seg til retningslinjer gitt i 
kvalitetssystemet for øvrig. 

Ved manglende bruk av personlig verneutstyr kan arbeidstaker eller entreprenør 
nektes adgang eller vises bort fra anleggene. 

4.2 Minimum personlig verneutstyr 

Som minimum er følgende personlig verneutstyr påbudt for alle som ferdes/arbeider 
innenfor Glitre Energi Netts drifts- og anleggsområder: 
 

- Vernefottøy 
- Vernetøy klasse EN 531. For personer som jobber på eller nær ved høyspenning- og 

lavspenningsanlegg. Vernetøy skal benyttes i tråd med ENV 50354 / NEK CLC / TS 
50354 og består minimum av bukse, jakke og vernefottøy. Dette jmf bilde side 95 i 
brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 av 20.12.13 

- Vernetøy klasse EN 471 klasse 3. Ved befaring og arbeid på eller nær trafikkerte riks-, 
fylkes- eller kommunale veier skal nødvendig vernetøy brukes. De som ikke har 
godkjent tøy må bruke vest i klasse 3  
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- Hjelm/ hodevern skal benyttes på alle drifts og anleggsområder og ved arbeid eller 
opphold på steder der det er fare for hodeskade av mekaniske årsaker. Eksempel er 
arbeid i trange rom og i bygge- og anleggsarbeid. 
Hodevern skal også benyttes i arbeid hvor det er fare for hodeskader som kan skyldes 
berøring med ledende, uisolerte ledninger og kabler i forbindelse med farlige 
spenninger Et unntak her er ved arbeider i kontrolltavler. 

 
  

Eksterne aktører må kunne dokumenter at de benytter verneutstyr i henhold til 
disse krav. 

 
 
4.3      Øvrig verneutstyr 

 
Øyevern/visir 
Ved bruk av slipeverktøy uten fast sprutvern. Ved bruk av piggverktøy i betong, 
etsende væske, og der hvor bruksanvisning påbyr det.  
Godkjent visir skal brukes i henhold til FSE.  
Godkjent motorsagvisir ved bruk av rydde-/motorsager (merket EN 1731). 
Ved etterfylling av vann på batterier. 
 
Hørselvern (øreklokker og ørepropper) 
Skal alltid brukes dersom støynivået er over 85dB (A). 
NB! Dersom man på grunn av støy ikke oppfatter samtale på 1 m avstand, er støyen 
skadelig og hørselvern skal nyttes. 
Er støynivået ellers sjenerende for den enkelte, brukes hørselvern. 
Arbeider med motorsag (merket EN 352-1) 
 
Vernemaske/åndedrettsvern (filtermaske, friskluftmaske, surstoffapparat) 
Skal brukes der det er fare for innånding av helsefarlig støv, gass eller damp. 

            Vær obs på løsemidler og sjekk at riktig filter brukes.  
 
Stolpebelte og stolpesko 
Ved arbeider i stolper og master av treverk. 

 
Fallsikringsutstyr 
Ved alt arbeid i master og eventuelt ved andre arbeider i høyden skal nødvendig 
fallsikring brukes. Sikkerhetsbelte med line skal brukes ved arbeid i høyden over 2 
meter eller sjakter og på alle steder hvor man ikke på annen måte kan sikre seg mot 
fall.  
 
Flytevest 
Ved bruk av båt, flåte eller annet arbeid på eller nær vann. 
 
Godkjent sikkerhetsdress/bukse 
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Ved bruk av kjedesag skal sikkerhetsdress/vernebukse med verneinnlegg/sagvern 
(merket EN 381-5) 

 
Hansker 
Ved arbeid på eller nær lavspenningsanlegg under spenning skal godkjente AUS 
hansker brukes. 
Gode arbeidshansker skal benyttes etter behov og ved bruk av motorsag, eventuelt 
med verneinnlegg (EN 388). 
Ved arbeid med etsende stoffer skal godkjente vernehansker brukes.  
 

Håndtering av helsefarlige stoffer/Stoffkartotek 

Håndtering av helsefarlige stoffer skal skje i hht. Glitre Energi Nett’s ”Kvalitetssystem 
for vern av ytre miljø og håndtering av skadelige stoffer.” 

 

5. REFERANSE 

 

5.1 Lover og forskrifter og øvrige eksterne retningslinjer, systemer m.m. 
 

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. Forskrift av 24.05.1993 nr. 1425 
Forskriften gjelder for bruk av personlig verneutstyr i alle virksomheter som omfattes 
av arbeidsmiljøloven. Forskriften omhandler krav til det personlige verneutstyret, 
oppbevaring og kontroll av dette, samt opplæring og informasjon. 

 
Bruk av arbeidsutstyr: Forskrift av 26. juni 1998 nr. 608 

 
Stoffkartotekforskriften:  Forskrift av 14. april 2000 nr. 412 

 
Forurensningsloven: 

 

Linker: 

 HMS-ETATENE Her finner du blant annet informasjon om HMS,        sjekklister 
og kurs. Du kan finne også finne frem til vår bransje, hvor lover og forskrifter som 
gjelder vår virksomhet er samlet. 

 
 ARBEIDSTILSYNET  Arbeidstilsynet 
 
 DSB    Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
 
 SFT    Statens forurensningstilsyn 
 
 NSO    Næringslivets sikkerhetsorganisasjon 
 

http://www.hmsetatene.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.dsb.no/
http://www.sft.no/
http://www.nso.no/
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 PRODUKTREGISTERET Produktregisteret - statens register over kjemiske 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.produktregisteret.no/

