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Ansvarlig for arbeid 

Ansvarlig for arbeid  

1. Formål og omfang 

Formålet med instruksen er å sikre at det ikke oppstår fare for personer, dyr og materielle verdier ved 
arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.  

Instruksen omfatter alt arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg som driftes av Arva. 

Instruksen omfatter sikkerhetstiltak ved arbeid under spenning (AUS) og anlegg under bygging som 
omfattes av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg (FSE). 

2. Gjelder for 

Instruksen gjelder for alle som er godkjent som «ansvarlig for arbeid» (AFA) og bemyndiget til å 
«utpeke ansvarlig for arbeid», alle som deltar i arbeid hvor sikkerhet skal ivaretas av AFA, faglig 
ansvarlig og ledere til personer med slike arbeidsoppgaver.  

3. Beskrivelse 

3.1 Godkjenninger og bemyndigelser  

Den som skal utpekes som AFA skal på forhånd være skriftlig godkjent av driftsansvarlig eller en av 
ham bemyndiget.  

Utpeking av AFA skal foretas av personer som på forhånd er skriftlig bemyndiget av driftsansvarlig 
eller en av ham bemyndiget til å utpeke AFA.  

Slike godkjenninger og bemyndigelser gjøres gjennom og fremgår av sikkerhetskort. 

 

3.2 Utpeking av AFA 

AFA skal utpekes for hvert arbeidsoppdrag – også når arbeidet utføres av én person. AFA utpekes på 
en av følgende måter: 
 

1. I forbindelse med normalt og planlagt arbeid utføres utpeking av linjeleder (montasjeleder eller 
tilsvarende), faglig ansvarlig eller annen bemyndiget person 

2. Ved feilretting utenom arbeidstid skal AFA utpekes av LFK ved Driftsentralen. 

3. Når det er utpekt leder for sikkerhet (LFS) for høyspenningsarbeid på samme anlegg / arbeidssted 
skal samme person også være AFA om AFA ikke er utpekt særskilt i henhold til punkt 1 og 2. 
Dette forutsetter at en person kan ivareta begge rollene på en sikker måte.  

3.3 Generelle oppgaver for AFA 

A. AFA skal påse at nødvending planlegging er utført, og på bakgrunn av risikovurdering avklare om 
arbeidet kan utføres fullt forsvarlig.  

B. AFA skal underrette arbeidslaget om sin funksjon og gi arbeidslaget instruksjon om arbeidet, 
begrensninger og sikkerhetstiltak. Det er kun AFA som kan gi arbeidslaget tillatelse til å starte 
arbeidet.  

C. AFA skal bære armbind med tekst «AFA» eller vest merket med «Ansvarlig For Arbeid».  

D. Ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og ved annet arbeid på eller nær ved uisolert 
spenningsførende lavspennings luftledningsanlegg skal det være minst to personer tilstede. 
Personen som kommer i tillegg til AFA, skal minimum ha sikkerhetskort med «Adgangstillatelse 
lavspent» eller «Adgang med ledsager», samt kjennskap til anlegget, kunnskaper om førstehjelp 
og være øvet i nedfiring dersom arbeidet foregår i høyden.  
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Kravet om to personer kan frafalles dersom skriftlig risikovurdering viser at det ikke innebærer økt 
risiko. 

E. AFA skal sørge for nødvendig spenningskontroll på arbeidsstedet. Spenningsindikator skal være 
egnet for formålet, og skal funksjonskontrolleres før og etter spenningskontroll. Det skal alltid 
måles først på nærmeste fase. 

F. AFA skal sørge for å etablere jord- og kortslutning når det er risiko for at anlegget kan bli satt 
under spenning. 

G. AFA skal sørge for nødvendig avsperring og avskjerming på arbeidsstedet.  

H. AFA skal sørge for at alle etablerte sikkerhetstiltak på arbeidsstedet blir fjernet på en forsvarlig 
måte og i riktig rekkefølge. Før sikkerhetstiltakene fjernes skal alle i arbeidslaget informeres om at 
fra nå av er anlegget å betrakte som spenningssatt. 

3.4 Spesielle oppgaver ved arbeid under spenning (AUS)  

A. Arbeid under spenning (AUS) skal bare utføres av personer som har gjennomgått nødvendig 
tilleggsopplæring i AUS.  

B. AFA skal forvisse seg om at AUS utføres etter anerkjente metoder og godkjente 
arbeidsprosedyrer, samt sørge for kontroll av verktøy og utstyr som inngår i AUS-operasjonen. 

4. Registreringer  

Ved denne aktiviteten gjelder følgende krav til registreringer:  

Registrering Arkiv (system) Lagringstid Ansvarlig 

Utpeking av AFA planlagt arbeid 

 

Utpeking av AFA gjennom utpeking som 
LFS av Driftsentralen 

Direkte utpeking AFA av Driftsentralen 

Selskapets system 

 

Protokoll DS 

 

Protokoll DS 

3 år 

 

3 år 

 

3 år 

Linjeleder/faglig 
ansvarlig 

Driftsingeniør 

 

Driftsingeniør 

    

 
 
 

 


