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F'ORORD

Kravene til fysisk trygghet på arbeidsplassen har i de
senere år vært stigende. Den nye lov om arbeidervern
og arbeidsmiljø tar som utgangspunkt at arbeidsforholdene
skal være slike at de gir full trygghet.

Selv om statistikken over ulykker viser at sikkerheten ved
drift av høyspenningsanlegg allerede er god, kan den imidler-
tid uten tvil bli bedre. Over halvparten av dodsulykkene
som har funnet sted i høyspenningsanlegg de senere år kan
føres tilbake til overtredelse av en eller flere bestemmelser
i  driftsforskriftene. I femtenårsperioden fra 1963 til -78
utgjorde dette ca. 42 ddsulykker, eller i gjennomsnitt

.'.  nesten 3 personer hvert år, jfr. vedlegg l. Disse ca.
3 ddsulykker rammet de ca. l0 000 personer som &rlig
arbeider med utfrelse, drift og vedlikehold av hoyspennings-
anlegg. Som en illustrasjon kan vises til at det i trafikken
de senere år har blitt drept ca. 400 personer årlig. I for-
hold til en befolkning på over 4 millioner, blir dette ca.
]. dodsulykke pr. 10 000 personer.

Den risiko som driftspersonalet ved et elektrisk anlegg er
utsatt for er gjennom mange år forsøkt redusert ved strenge
sikkerhetsbestemmelser. Slike sikkerhetsbestemmelser har
her i landet vært gjeldende fra slutten av forrige århundre
og har vært gitt i form av forskrifter utferdiget med hjemmel
i lov. Frem til begynnelsen av 1920-årene ble sikkerhets-
bestemmelser fastsatt som vilkår til konsesjoner for elektriske
anlegg. Fra dette tidspunkt av ble driftsforskrifter ut-
ferdiget sammen med øvrige forskrifter for elektriske anlegg.
Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg er blitt endret i
takt med de stigende krav til sikkerhet 29. desember 1939,
5. desember 1963 0g n& senest l. mars 1978.

Driftsforskriftene av • mars 1978 er først og fremst
sikkerhetsbestemmelser for de mennesker som har sitt arbeid
med drift og vedlikehold av elektriske anlegg for hyspenning.
Hensikten med bestemmelsnee er & redusere risikoen for ulykker
og derved heve sikkerheten for driftspersonalet.

Skulle det oppstå tvil om hva som er ment med en bestemmelse
i  driftsforskriftene, må fortolkningen av bestemmelsene skje
ut fra den synsvinkel at driftsforskriftene er sikkerhets-
bestemmelser som skal redusere risikoen for ulykker.

Praktiseres driftsforskriftene ut fra denne synsvinkel, burde
det ikke oppstå tvil om forståelsen av bestemmelsene.

I denne orientering er gitt en omtale av en del bestemmelser i
driftsforskriftene. Det må imidlertid presiseres at det er
bestemmelsene slik de står formulert i "Driftsforskrifter
for høyspenningsanlegg" som gjelder. Det anbefales derfor
at en før gjennomgåelse av hvert avsnitt i denne orientering
studerer de paragrafer og punkter i driftsforskriftene som
det er henvist til i begynnelsen av hvert avsnitt.
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GYLDIGHETSOMRADE (SE $ 901)

Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg av 1. mars 1978 gjelder
for alle hoyspenningsanlegg, unntatt hoyspenningsanlegg som be-
traktes som en del av lav- og mellomspenningsnettet, som f.eks.
neonanlegg.

Ved bygging av høyspenningsanlegg kommer det nye anlegget generelt
inn under driftsforskriftene når det kan komme under spenning ved
innkobling av bryter, innsetting av sikringer e.l.

Før et nyanlegg er kommet så langt, vil imidlertid ofte mye av
arbeidet med anlegget måtte utføres etter driftsforskriftene,
fordi det vil være arbeid nær ved det best&ende hoyspenningsan-
legget som nyanlegget skal tilknyttes.

Ved utvidelser og endringer av best@ende anlegg som f.eks. ut-
videlse av bestående samleskinnesett, innmontering av ny trans-
formator, bryter m.v. vil vanligvis hele arbeidet m&tte utfores
etter driftsforskriftenes bestemmelser for arbeid nær ved høy-
spenningsanlegg.

Ved bygging av nye transformatorkiosker, nye rom for apparatan-
legg e.l. br driftsforskriftene flges fra det yeblikk hyspen-
ningskabel fra et bestående høyspenningsanlegg blir trukket inn i
kiosken, rommet m.v.

Strekking og montering av nye linjer faller generelt utenfor gyldighets-
området for driftsforskriftene, men det kan ved slikt arbeid være
fare for spenningssetting ved atmosfæriske påvirkninger og ved
induksjon fra narliggende hoyspenningsanlegg. Linene bor derfor
alltid jordes i den utstrekning dette er praktisk mulig under
arbeidet. Spenningssetting ved direkte lynnedslag kan ikke helt
forebygges gjennom jording. Arbeidet bør derfor avbrytes når
tordenvære kan ses eller høres fra arbeidsstedet.

Må liner strekkes, slik at de på grunn av oppstrekk, vindpåkjen-
ning e.l. kan komme nær bestående høyspenningsanlegg, skal drifts-
forskriftenes bestemmelser for arbeid nær ved dette hoyspennings-
anlegg fdlges.

Ved demontering av høyspenningsanlegg faller generelt anlegget som
skal demonteres utenfor driftsforskriftenes gyldighetsområde, når
anlegget ikke lenger kan komme under spenning ved innkobling av
bryter, innsetting av sikringer e.l.

Ved demontering av en linje vil driftsforskriftene gjelde inntil
demonteringsarbeidet er kommet så langt at linjen er fraskilt fra
nettet for øvrig ved f.eks. at ledningsforbindelser er fjernet.
Som ved strekking av liner må det likevel tas hensyn til faren
for spenningssetting ved atmosfæriske påvirkninger, induksjon e.l.
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EIER/BRUKER (SE $ 903)

Eier av høyspenningsanlegg skal sørge for forsvarlig drift av
anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig
stand og drives i samsvar med Driftsforskriftene. Dersom
eieren av et anlegg har opprettet en avtale med en bruker om
at denne bruker skal ha ansvaret for driften av anlegget, så
vil det være brukeren som etter driftsforskriftene skal sørge
for forsvarlig drift av anlegget.

Driftsforskriftene pålegger eier å utpeke en driftsleder til å
forestå driften av anlegget.

Videre p&legges eier % gi driftslederen nddvendig myndighet og
Økonomiske midler til kunne ivareta sitt ansvar etter Drifts-
forskriftene p& en forsvarlig mite.

Dette krav til eier peker på det forhold at oppfyllelse av det
ansvar driftsforskriftene pålegger driftslederen krever Økono-
miske ressurser og myndighet. Det er meningslst & p#legge en
person ansvar uten samtidig å qi han muligheter for å gjennom-
fre ndvendige tiltak.

Dersom en driftsleder i en situasjon finner at slik balanse
ikke er til stede, vil han etter denne bestemmelse kunne ta
forholdet opp med Elektrisitetstilsynet.
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DRIFTSLEDER (SE 903, $ 904 0G $ 915)

Ved et hvert høyspenningsanlegg skal det være en utpekt drifts-
leder. Det er vanligvis eieren av anlegget som har ansvaret for
å utpeke en driftsleder. Den som utpekes må godkjennes av Elek-
trisitetstilsynet.

Driftsforskriftene stiller ingen krav til driftslederens faglige
kvalifikasjoner. I forskrifter av 19.9.1975 om faglig utdanning
for elektrofagfolk er det imidlertid fastsatt at drift av elek-
triske anlegg av en bestemt art og strrelse, skal forest?s av
"sakkyndia driftsleder" De fleste elverk er av en slik art og str-
relse at det kreves sakkyndig driftsleder. Den som skal bli god-
kjent som sakkyndig driftsleder,må ha en nærmere fastsatt faglig
utdannelse i elektrofaget. En driftsleder som oppfyller de faglige
kravene til sakkyndig driftsleder, kan forestå utførelse og repara-
sjon av samtlige meldingspliktige sterkstrømsanlegg som tilhører
anlegget.

Driftslederen skal forestå driften av høyspenningsanlegget slik
at denne skjer på forsvarlig måte og i samsvar med driftsforskrif-
tene.

Hva det innebrer at "Driftslederen skal forest& driften av hoy-
spenningsanlegget", kan illustreres ved en enkel modell som viser

./. lederens viktigste funksjoner, jfr. vedlegg 2.

1. Målsetting

Driftslederens oppgave er å sørge for at driften av anlegget fore-
går på forsvarlig måte. Med dette menes at anlegget holdes i for-
skriftsmessig stand og at driften foregår i samsvar med driftsfor-
skriftenes bestemmelser.

2. Planlegging

Driftslederen må i samarbeid med sine medarbeidere planlegge driften
av hoyspenningsanlegget i den hensikt & forske & innfri m&lsettingen
"forsvarlig drift" best mulig.

Før koblinger og arbeider i anlegget finner sted, er det særskilt
anført at det må sørges for at disse planlegges, slik at arbeidene
og koblinger skjer p& en m&te som ikke medfrer fare.

Det er her av vesentlig betydning for sikkerheten at driftslederen
sørger for at de som skal lede arbeid og kobling tas med i plan-
leggingen. Også mannskapene som skal utføre kobling og arbeid
bør så langt det er mulig tas med. Det er viktig at mannskapene
tidligst mulig blir kjent med de farlige forhold og med begrunnelsen
for de sikringstiltak som må iverksettes. Det er også viktig at
ledelsen lytter til mannskapenes erfaringer fra tidligere arbeid
av liknende art.
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3. Organisering

Ut fra de planer driftslederen har lagt, bør han sørge for å for-
dele arbeidsoppgaver, delansvar, myndighet og ressurser på en slik
m&te at planene kan gjennomfres best mulig.

En god organisasjonsplan med tilhørende skriftlige instrukser vil
her være et godt hjelpemiddel. Nødvendige skriftlige bemyndigelser
og tillatelser kan gis ved hjelp av f.eks. NEVF's sikkerhetskort og

./. kontrolliste, jfr. vedlegg 3.

Det skal i denne forbindelse pekes på at driftsforskriftene tillater
driftslederen å delegere sin myndighet til sine medarbeidere i den
utstrekning han finner det rimelig og forsvarlig. En del av hans
ansvar blir derved overfrt til dem som bemyndiges, men hovedansvaret
hviler fortsatt på driftslederen selv. Hvem driftslederen vil over-
føre delmyndighet og -ansvar til, er et spørsmål som driftslederen
selv må ta stilling til. Dette fordi driftslederen er ansvarlig for
hvem han overfrer delnuyndighet og -ansvar til.

Delegering av myndighet forutsetter at driftslederen kjenner ved-
kommendes faglige kvalifikasjoner, og ogs% i nddvendig grad ved-
kommendes personlige egenskaper.

Fr koblinger og arbeider i anlegget finner sted, er det særskilt
anført at det skal treffes administrative tiltak som sikrer at an-
svarsforholdene blir entydige. Alle som deltar bør gjøres kjent
med ansvarsforholdene.

4. pplring, informasjon, ordregiving

Driftslederen må sørge for at personalet instrueres, øves og læres
opp slik at de vet hva situasjonen krever av dem, og slik at de er
i stand til åta sikkerhetsmessige riktige avgjørelser.

Dette innebærer at personalet gis opplæring, øvelse og instruksjon
i driftsforskriftene og i de sikkerhetsinstrukser som gjelder ved
anlegget. Herunder kommer også bl.a. opplæring i førstehjelp,
øvelse i brannberedskap, instruksjon i riktig bruk av sikkerhets-
utstyr som spenningsindikatorer, jordingsapparater m.v.

Likeledes bør det aktuelle personalet gis opplæring når etablerte
arbeidsmetoder endres eller når nye typer materiell tas i bruk,
som f.eks.

- når det legges om til nye styringssystemer, som f.eks. fjern-
styring av stasjoner og nett

- når det tas i bruk anlegg med nye systemoppbygninger, som f.eks.
omlegging fra enkelt til dobbelt samleskinnesystem

- n&r nye prinsipputforminger, som f.eks. SF-anlegg, tas i bruk.

Det bør også legges vekt på at ordregiving ved kobling og arbeid
skjer på en enkel og klar måte, slik at misforståelser ikke opp-
st&r. Eksempel pa rutine for kobling og arbeid pa stirre hy-

./. spenningslinje er vist på vedlegg 4.
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5. Gjennomf&ring og resultat

Resultatet av det arbeid som driftslederen er pålagt for å ivareta
sikkerheten kan måles ved i hvilken grad driften foregår uten at
let oppst&r fare for skade @ liv eller eiendom.

6. Kontroll

Driftslederne ved de fleste elverk og bedrifter kan ikke selv
utføre alle de plikter de er pålagt etter driftsforskriftene,
og de må derfor benytte seg av den mulighet de har til å delegere
til sine medarbeidere.

Driftslederen er imidlertid pålagt å føre en aktiv kontroll. Ved
større elverk kan dette skje ved å etablere rapporterings- og
kontrollordninger som sikrer han informasjon om hvordan anlegget
drives.

Driftsforskriftene er sikkerhetsbestemmelser som skal ivareta mann-
skapenes sikkerhet på arbeidsplassen, og det er således i mannskap-
enes egen interesse at farlige situasjoner som måtte oppstå, blir
trukket frem og trukket erfaring av. Ved utforming av rapporterings-
og kontrollordning må driftslederen søke ordninger som frembringer
slike erfaringer.

Det er meget viktig at driftslederen setter sin autoritet bak de
ordre som gis. Like viktig er det imidlertid at driftslederen har
lagt opp sikkerhetsarbeidet slik at hver enkelt har forståelse for
og filer et personlig ansvar for at arbeidet blir utfrt p@ en for-
svarlig måte.

7. Korreksjon

Skjer det ved anlegget ulykker eller skader eller tilløp til slike,
må driftslederen undersøke hendelsen og treffe de tiltak som er
ndvendige for & forhindre gjentagelse.

Likeledes må han reagere dersom han registrerer at sikkerhetsbestem-
melsene ved høyspenningsanlegget ikke etterkommes.

Driftslederen bir ogs& fdlge med i de erfaringer i sikkerhetssp6rs-
mål som fremkommer i presse og offentlige publikasjoner, og treffe
de tiltak for sitt eget anlegg som han finner nødvendig.
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Stedfortreder

Hensikten med bestemmelsen om at driftslederen skal utpeke en sted-
fortreder som skal ivareta de nødvendige driftslederfunksjoner i
driftslederens fravær, er at de nødvendige driftslederfunksjoner
ved anlegget til en hver tid kan ivaretas. Det er ikke krav om at
driftslederen skal utpeke en fast stedfortreder. Dette vil imid-
lertid i de fleste tilfelle være en naturlig løsning, slik at ved-
kommende kan gjre seg kjent med de plikter og det ansvar han p&-
tar seg i driftsleders fravær.

Det er grunn til & peke på at det for fravær så som feriefravær,
reisefravær, sykefravær m.v. inntil 3 måneder, ikke stilles noen
spesielle krav til stedfortrederens kvalifikasjoner. Det som
likevel br kreves er frst og fremst at vedkommende har slik
faglig erfaring og personlige egenskaper at han etter driftslederens
skjnn er egnet til oppgaven. Dernest at vedkommende er kjent med
hyspenningsanlegget og fortrolig med driften av dette. Blir
fraværet lenger enn 3 måneder, må forholdet tas opp med Elektrisitets-
tilsynet.

Stedfortrederen må ha slike fullmakter og bemyndigelser at han
blir i stand til å ivareta driften av høyspenningsanlegget på en
forsvarlig måte. Stedfortrederen skal utpekes skriftlig og hans
arbeidsomr&de br reguleres.ved instruks. Stedfortrederen bor
bl.a. være bemyndiget til & utstede adgangstillatelser, til å gi
adgang til personer som ikke har adgangstillatelse og til å god-
kjenne ledere for sikkerhet og ledere for kobling.

Ordningen med stedfortreder endrer ikke på det forhold at drifts-
lederen fortsatt har ansvar for driften av høyspenningsanlegget.
Har imidlertid driftslederen utpekt en stedfortreder som etter
driftslederens vurdering er kompetent til å ivareta driften av
høyspenningsanlegget i hans fravær, og dessuten gitt vedkommende
de nødvendige bemyndigelser og ellers lagt forholdene til rette
for driften av høyspenningsanlegget  i  fraværsperioden, vil drifts-
lederen ha oppfylt de funksjoner som han er pålagt å utøve. Den
direkte ansvarlige for den daglige drift  i  driftslederens fravær
vil da være stedfortrederen.



9

ADGANG  (CE S 905)

Bestemmelsene om adgangstillatelse og låsing pålegger drifts-
lederen å holde kontroll med:

1. - hvem som skal gis selvstendig adgang til anlegget, dvs. hvem
som skal gis skriftlig adgangstillatelse.

2. - hvem som skal gis adgang til anlegget uten å ha fått skriftlig
adgangstillatelse, og hvordan disse personer skal ledsages når
de gis adgang til anlegget.

3. - hvordan anlegget skal holdes låst og nøkkelen behandles, slik
at ikke andre enn de samer nevnt i punkt 1 og 2 kommer inn i
anlegget.

Selvstendig adgang til høyspenningsanlegg har bare driftslederen og
de som er gitt skriftlig adgangstillatelse av han. Adgangstillat-
else kan også gis av en som driftslederen har bemyndiget til det.
Tillatelsen skal fastslå hvilke anlegg den omfatter, hvor lenge den
gjelder og om vedkommende kan ledsage personer som ikke har adgangs-
tillatelse.

For at en person skal få skriftlig adgangstillatelse, må det etter
driftslederens vurdering være behov for  A  gi han slik tillatelse.
Dessuten må vedkommende ha slike kvalifikasjoner at det etter drifts-
lederens vurdering er forsvarlig å gi han selvstendig adgang.

Det er ikke fastsatt spesifikke kvalifikasjonskrav hverken med hen-
syn til faglig elektroteknisk utdannelse, annen kompetanse eller
personlige kvalifikasjoner. Det er opp til driftslederen eller den
han har bemyndiget & avgj@re hvem som er skikket til $ f adgang
til hoyspenningsanleggene ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt.

Personer som det ikke er behov for å gi skriftlig adgangstillatelse
eller som ikke har slike kvalifikasjoner at det er forsvarlig å gi
dem selvstendig adgang, kan likevel om nddvendig gis adgang. Det
er bare driftslederen selv eller de han har bemyndiget til dette
som kan gi slik adgang, og forutsetningen er at personene ledsages
av en som er gitt tillatelse til & ledsage.

Den som ledsager personer som ikke har adgangstillatelse, forut-
settes åta hånd om disse på en forsvarlig måte. Dette innebærer
at ledsageren har ansvar for at de ledsagede ikke blir utsatt for
fare i hyspenningsanlegget.

Når det gjelder adgang til høyspenningsanlegg for persongrupper
som ikke har adgangstillatelse (studiegrupper, arbeidsgrupper,
skoleelever, turister m.v.), bør slike begrenses til anlegg hvor
innkapslingen og/eller avstanden til blanke hØyspenningsførende
deler er så stor at det er forsvarlig å gi adgang. Besøksgruppene
br ikke vere strre enn l5 personer.
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Rom og inngjerdet område for høyspenningsanlegg eller hvor ulåst
betjeningsanordning for slike anlegg er plassert, skal holdes for-
svarlig låst når det ikke er betjening/vakt til stede, eller når
denne ikke har kontroll over adkomsten.

Betjeningsanordning for hyspenningsapparater i det fri som er til-
gjengelig for uvedkommende, skal holdes låst i sAvel innkoblet som
utkoblet stilling.

Nkler til hyspenningsanlegg skal bare utleveres mot kvittering
til personer som har f&tt adgangstillatelse. NOkler skal inndras
dersom adgangstillatelsen inndras. Den som får utlevert nøkler
forplikter seg til åta hånd om disse på betryggende måte slik at
de ikke kommer på urette hender. Det kan heller ikke tillates
uten driftslederens samtykke å kopiere utleverte nøkler. Det for-
utsettes gitt melding om tap av nkler.
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KOBLING AV HYSPENNINGSANLEGG (SE $ 906 0G $ 902.11)

Kobling av hoyspenningsanlegg skal planlegges og utfres p5 en
slik måte

- at den ikke medfrer fare for operatoren som skal utfre
koblingen

- og at den ikke ved feilkobling e.l. medfører fare for andre
personer, dyr eller eiendom.

Ved kobling av skillebrytere og lastskillebrytere kan det oppstå
lysbuekortslutning som følge av feil i bryterne eller at bryterne
kobles under større belastning enn det de er dimensjonert og merket
for å tåle.

Foretas koblinger i betryggende avstand fra bryteren utsettes ikke
operatøren for fare dersom lysbue skulle oppstå.

Operatøren vil også være beskyttet dersom det mellom han og bryt-
eren er en kapsling som er dimensjonert for de påkjenninger som kan
oppst? ved en lysbuekortslutning.

Ved enhver kobling og spesielt i de tilfelle der koblingen må fore-
tas fremfor åpne brytere, må nødvendige forholdsregler tas. Slike
forholdsregler vil bl.a. være:

- at den som skal lede kobling og de som skal utføre kobling har
f&tt nddvendig instruksjon om anleggets oppbygning og bryternes
koblingsmuligheter

- at de som m& koble fremfor &pne brytere har f&tt personlig verne-
utstyr som beskyttelsesdress og ansiktsskjerm

- at det for koblingsoperasjoner settes opp operasjonsliste og at
det sjekkes at nettets koblingssituasjon er som forutsatt

- at det ved oppsetting av operasjonsliste sjekkes at bryterne er
beregnet og merket for de belastninger de vil bli utsatt for.

For skillebrytere vil dette si at det må være klarlagt at last er
frakoblet før skillebrytere kobles. For lastskillebrytere vil det
si at de ikke må bryte mer enn nominell laststrøm. Hverken skille-
brytere eller lastskillebrytere må derfor brukes når det kan være
fare for at det er kortslutning i nettet, som f.eks. ved feilsøking.
Foreligger slik fare, er det bare effektbrytere som kan benyttes og
de må være dimensjonert for de kortslutningsstrømmer som kan fore-
komme på stedet.

Leder for kobling

Kobling av høyspenningsanlegg skal ledes av en utpekt leder for
kobling og det skal treffes administrative tiltak som sikrer at
ansvarsforholdene ved kobling er entydige.

Slike administrative tiltak kan fastsettes ved den instruks som
leder for kobling skal være godkjent i henhold til.
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Leder for kobling skal sørge for at koblinger utføres på forsvar-
lig måte og i samsvar med disse driftsforskrifter.

Hovedpunktene i hva dette innebærer fremgår av den sjekklisten for
./. leder for kobling som er vist i vedlegg 5.
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ARBEID PA ELLER NER VED HYSPENNINGSANLEGG (SE  $  907 OG $ 902.5,.6,.10

Etter definisjonen er arbeid på høyspenningsanlegg arbeid på
anleggsdel som ikke er berøringssikker ved jordet skjerm, jordet
kapsling eller godkjent isolasjon.

Med godkjent menes her godkjent som berøringssikkert av NVE,
Elektrisitetsdirektoratet.

Arbeid p& hoyspenningsanlegg utfores enten som arbeid p jordet
og kortsluttet anelggsdel eller som arbeid under spenning. Arbeid
under spenning omtales i et eget avsnitt.

Etter definisjonen er arbeid nær ved høyspenningsanlegg arbeid der
arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personalet uten sikrings-
tiltak kan risikere direktedler med verkty og materiell & komme
innenfor risikoavstanden. Arbeid nær ved høyspenningsanlegg er
også transport av verktøy og materiell der transportveien har en
slik beliggenhet at personalet uten sikringstiltak kan risikere
direkte eller med verktøy og materiell å komme innenfor risiko-
avstanden.

Inspeksjon i anlegg og betjening av brytere, jordingskniver m.v.
kommer ikke inn under begrepet arbeid i driftsforskriftene. Det
samme gjelder skifting av sikringer som er omtalt i en egen
paragraf i bestemmelsene.

Av definisjonen for arbeid nær ved høyspenningsanlegg fremgår at
heller ikke utførelsen av de sikringstiltak som skal iverksettes
i forbindelse med arbeid, inngår i begrepet arbeid. Begrepet
arbeid i driftsforskriftene dekker således det arbeid som utføres
på eller nær ved høyspenningsanlegg fra sikringstiltakene er iverk-
satt og til de skal avvikles.

Arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg skal planlegges og ut-
fores p@ en slik mate

at det ikke medfrer fare for de som skal utf&re arbeide

og at det ikke medfører fare for andre personer, dyr eller
eiendom.

Leder for sikkerhet

Sikkerheten ved ethvert arbeid skal ivaretas av en utpekt leder
for sikkerhet.

Den som skal utpekes skal være godkjent ved skriftlig instruks.
Denne instruks kan også avklare de administrative tiltak som må
iverksettes for å sikre at ansvarsforholdene ved arbeid blir en-
tydige.
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Leder for sikkerhet skal srge for at arbeidet utfores p& for-
svarlig måte og i samsvar med disse driftsforskrifter.

Hovedpunktene i hva dette innebærer fremgår av den sjekklisten
./. for leder for sikkerhet som er vist i vedlegg 6.

Bestemmelsene krever ikke at leder for sikkerhet samtidig skal
være arbeidsleder (lagbas). Det må bli opp til driftslederen
for det enkelte anlegg å finne ut hvilke ordninger som tjener
sikkerheten best.

Ved entreprenørvirksomhet ved f.eks. et elverk, kan det være
tvilsomt om det er sikkerhetsmessig forsvarlig åla arbeids-
lederen fra firmaet samtidig være leder for sikkerhet. Dette
avhenger av om arbeidslederen er tilstrekkelig kjent med det
anlegget laget skal arbeide i. Ofte må i slike tilfelle en
person ansatt ved elverket utpekes som leder for sikkerhet for
det arbeid som skal utføres. Arbeidslederen er derved fritatt
for lederansvar i relasjon til driftsforskriftene. Han må imid-
lertid som de undre i arbeidslaget, positivt medvirke ved gjennom-
føringen av de sikringstiltak som iverksettes i forbindelse med
arbeidet.

Enkelte arbeider må utføres etter arbeidsinstrukser som samtidig
skal ivareta sikkerheten under arbeidet. Ved slike arbeider bør
leder for sikkerhet og arbeidslederen vere en og samme person.

Det kan også være på sin plass å peke på at dersom det arbeid som
skal utfores p hyspenningsanlegget griper inn i anleggets opp-
bygning, kommer arbeidet også inn under forskrifter av 19.9.1975
om faglig utdanning av elektrofagfolk. Det innebærer at de som
selvstendig skal arbeide med utførelse og/eller reparasjon av
anlegget, samt den som skal forestå arbeidet, skal tilfredstille
visse minstekrav til faglig utdanning.

Pliktene til leder for sikkerhet er i driftsforskriftene prinsi-
pielt delt opp i hva vedkommende selv må utføre og hva han kan la
andre utføre. Leder for sikkerhet må f.eks. selv underrette
arbeidslaget om sin funksjon som leder for sikkerhet og selv
fastsette sikkerhetsavstanden. Derimot krever bestemmelsene ikke
av leder for sikkerhet selv skal pålegge jording og kortslutning
p& arbeidsstedet. Han skal sarge for at dette blir utfrt, d.v.s.
enten gjre det selv eller la andre gjre det. Leder for sikker-
het er imidlertid uansett hvem som gjør det, ansvarlig for at det
blir utfort.

Da leder for kobling og leder for sikkerhet skal utveksle meldinger
i forbindelse med arbeid, er det nødvendig for leder for kobling  &
vite hvem som er utpekt som leder for sikkerhet, og tilsvarende er
det nødvendig for leder for sikkerhet & vite hvem som er utpekt som
leder for kobling. Når det anses hensiktsmessig, kan leder for
sikkerhet samtidig være utpekt som leder for kobling
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Leder for kobling

I likhet med leder for sikkerhet er det visse ting leder for kobling
m% gjre selv. S&ledes m leder for kobling selv gi melding til
leder for sikkerhet om at nødvendig frakobling og sikring mot inn-
kobling samt eventuelle endepunktsjordinger er foretatt, samt selv
motta meldinger tilbake.

Dersom koblinger i forbindelse med arbeid ledes fra en driftssentral
(f.eks. av vakthavnede ved sentralen), skal det føres protokoll over
alle meldinger som leder for kobling gir til leder for sikkerhet og
mottar tilbake, samt over de koblinger som utføres. Det er naturlig
at leder for kobling selv fører denne protokollen. Begrunnelsen
er at n&r en ny leder for kobling overtar, f&r han alle ndvendige
informasjoner om de sikringstiltak som er iverksatt i forbindelse
med p&g&ende arbeider som er under utfrelse.

Arbeidelaget

Ved arbeid p$ eller nr ved hyspenningsanlegg skal det vere minst
2 personer til stede. De må kunne se og høre hverandre slik at
den ene øyeblikkelig kan gripe inn dersom den andre kommer i fare
eller skades. Begge må således vite hva de skal foreta seg i en
farlig situasjon.

Dersom det imidlertid i en situasjon anses tvingende nødvendig,
kan det tillates at arbeid utføres av en person alene. Forutset-
ning for arbeid alene er at bare driftsleder eller bemyndiget kan
tillate det. Det stilles krav til den som skal utføre arbeidet,
idet han skal være godkjent som leder for sikkerhet og han skal
selv uttrykkelig samtykke i at arbeidet utføres av han alene.

Det kreves også to mann for spenningskontroll med spennings-
indikator og to mann for jording med flyttbart jordingsapparat.

Hver enkelt i arbeidslaget skal iaktta og etterkomme de instrukser
som gis og medvirke ved gjennomføringen av de sikringstiltak som
iverksettes. Øvelse og forståelse av nødvendigheten av sikrings-
tiltak er en vesentlig forutsetning for at hver enkelt skal føle
sitt ansvar for en aktiv medvirkning.

Ingen i arbeidslaget skal påbegynne arbeidet før leder for sikker-
het har gitt tillatelse til det. Aktsomhet på dette punkt er svært
viktig. Begrunnelsen er bl.a. at leder for sikkerhet ved iverk-
settingen av den serie av sikringstiltak som skal sikre arbeids-
stedet, flger en prosedyre med bl.a. samtaler med leder for kobling.
Ofte vil bare leder for sikkerhet ha full oversikt over denne prose-
dyre. Bestemmelsen er også viktig for å understreke at det er
leder for sikkerhet som bærer ansvaret for at arbeidsstedet er
forsvarlig sikret når arbeidet igangsettes.

Enhver i arbeidslaget skal underrette leder for sikkerhet og av-
vente tillatelse for å fortsette arbeidet, dersom det under arbeid
oppstår en situasjon som kan medføre fare. Denne bestemmelse på-
legger hver enkelt en klar aktsomhetsplikt overfor farlige situa-
sjoner under arbeid. Leder for sikkerhet skal da varsles, og sam-
tidig må selvsagt også de øvrige i arbeidslaget som kan komme i
fare, varsles.
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Bestemmelsen pålegger videre leder for sikkerhet ansvaret for
å vurdere situasjonen og å avgjøre hva slags tiltak som må
iverksettes. Oppstår det tvil om et arbeid kan igangsettes
igjen eller ikke, er det driftslederen eller i siste instans
Elektrisitetstilsynet, som m& avgjre saken.

Bestemmelsen innebærer også at dersom leder for sikkerhet for-
later arbeidsstedet etter at alle sikringstiltak for arbeidet
er iverksatt og etter at han har utpekt og instruert en person
til å overvåke arbeidet, må han være tilgjengelig for å kunne
avgj6re hva som skal gjres i en farlig situasjon.

Den person som skal overvåke arbeidet er etter bestemmelsene
gitt en meget begrenset myndighet, idet han kun skal overvåke
og eventuelt stanse et arbeid. Han skal ikke sette arbeidet
igang igjen. Om overvåker kan delta i arbeidet er avhengig av
arbeidets art. Sparsm@let m% avgjores i det enkelte tilfelle
ved den instruksjon som gis av leder for sikkerhet.
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SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED ARBEID PÅ ELLER NÆR VED
JORDET OG KORTSLUTTET ANLEGG (SE S 908 OG S 902.5,.8, .9)

Instruksjon

Før arbeid påbegynnes skal leder for sikkerhet gi instruksjon
til arbeidslaget om arbeidets omfang, arbeidsplassens avgrensing
og iverksatte sikringstiltak.

Frakobling

Frakobling skal utføres mot alle steder hvorfra anlegget kan komme
under spenning.

For at denne bestemmelse skal kunne etterkommes må det ved planleg-
ging av arbeidet klarlegges fra hvilke steder det er mulig å få
farlige spenninger inn på anlegget.

Som eksempel kan nevnes

steder som står i forbindelse med ledninger i det fri

lederforbindelse fra transformators nøytralpunkt til slukkespole

og steder hvorfra det kan være mulighet for tilbaketransformering.

Ved arbeid på fordelingstransformatorer må lavspenningskurser fra-
kobles fordi de kan komme under spenning, ved f.eks.:

at aggregater tilkobles lavspenningsnettet

at der er veibelysning eller brannmelderanlegg som er
sammenkoblet med andre transformatorkretser

at det oppstår induksjon fra andre anlegg.

Skillebrytere som er utført etter IEC 129, skal i henhold til denne
rekommandasjon ha et bruddsted som kan kontrolleres. Dette krav
anses imtekommet

- dersom bruddstedet er synlig

- dersom bryteren har en pålitelig stillingsindikator for hvert
bevegelig kontaktsystem

eller dersom adskillelsen av kontakten klart viser posisjonen,
f.eks. ved å trekke brytervogn i skillestilling.

Skillebrytere utført etter disse krav i IEC 129 kan etter drifts-
forskriftene benyttes til frakobling.

Frakobling på annen synlig måte kan også godtas. Sorn eksempel kan
nevnes frakobling f.eks. ved uttaking av sikringer med betjenings-
stang og frakobling f.eks. i loop ved AUS.
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Skillestrekninger må være tilstrekkelig store. Skillebrytere
som er spenningsprvet etter IEC 129 tilfredsstiller dette krav,
idet det der for brytergapet angis merkeprøvespenninger som er
over 10% strre enn tilsvarende prvespenninqer mellom fase og
jord.

Ved frakobling der overslagsholdfastheten over skillestrekningen
ikke er fastlagt, må det påses at overslagsavstanden i skille-
strekningen er vesentlig større enn til jord.

Frakobling skal kontrolleres. Dette krav påhviler leder for kob-
ling som har ansvaret for frakobling. Det er ikke spesifisert
hvordun kontrollen skal utføres, men som eksempel kan nevnes

- visuell kontroll av skillebryterens, eventuelt stillingsindi-
katorens, posisjon etter frakoblingen

- kontroll av brytesignal (kvitteringsbryter)

- kontroll av utslag p& instrumenter.

Markering

Innkoblingsanordningene skal alltid være markert fra anlegget
frakobles for arbeid og til alt er klart for innkobling igjen.
Markeringen kan utføres med hensiktsmessig skilt der dette passer.
Pukontrolltavler som f.eks. mosaikktavler,kan styrekvitterings-
bryter markeres med plastlakk påskrevet de opplysninger som er
ndvendig.

Sikeing mot innkobling

Det skal på forsvarlig måte være sikret mot innkobling mens
arbeid p&gr. Hva som er forsvarlig sikring m% vurderes bl.a.

- ut fra muligheten for utilsiktet kobling av en som ikke vet
at arbeid pågår

- ut fra muligheten for at rystelser i anlegget under arbeidet
kan føre til at bryter slår inn, som f.eks. ved arbeid i trans-
formatormaster

- og ut fra andre sikringstiltak som er iverksatt oå arbeids-
stedet.

Alternative måter å utføre sikringen mot innkobling på kan være
mekanisk blokkering eller låsing av innkoblingsanordningen, fra-
kobling av drivmotor, stenging av trykkluftventil e.l. Nr det
gjelder sistnevnte måte,må det påses at det etter stenging ikke
er mulig å betjene bryteren, dvs. at det ikke er "trykkluftreserve"
nok til en innkobling.

Når det er praktisk mulig bør brytere sikres på slike måter som
nevnt. Bare markering kan imidlertid også aksepteres når det
føres oppsyn med at de som har adgang respekterer markeringen,
gen er sikker på at andre forhold ikke kan medføre innkobling
av bryter.
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Dersom skillebryteren som benyttes for frakobling, kan fjern-
betjenes fra kontrollrom eller driftssentral, bør alltid fjern-
styringen frakobles ved bryteren, slik at bryteren er sikret
mot fjernbetjening.

Under utfrelse av m&linger i forbindelse med feils6king og
proving hvor jording m& fjernes under m&linger, br innkoblings-
anordningen alltid mekanisk blokkeres og låses.

Ved arbeid i kabelanlegg hvor jording på arbeidsstedet ikke er
praktisk mulig, br sikring utfores p@ tilsvarende mate.

Spenningskontoll

Før jording og kortslutning skal det foretas spenningskontroll
på arbeidsstedet. Spenningskontrollen skal gi en sikker informasjon
om hvorvidt de aktuelle anleggsdeler er uten driftsspenning og selve
utførelsen skal ikke innebære fare for utøveren.

Driftslederen må avgjøre hva slags former for spenningskontroll
som kan anses forsvarlig på de aktuelle anlegg.

Den vanligste måte å utføre spenningskontroll på er ved hjelp av
spenningsindikator som skal funksjonskontrolleres umiddelbart
før og umiddelbart etter at spenningskontrollen er foretatt. Det
er viktig å påse at spenningsindikatoren som brukes har et merke-
spenningsområde og merkefrekvens som dekker den aktuelle drifts-
spenning og frekvens. Skal man f.eks. kontrollere spenningen i
et 10 kV anlegg, må det brukes en spenningsindikator med merke-
spenningsomrde f.eks. 5 - 10 kV. En slik spenningsindikator kan
imidlertid ikke brukes til spenningskontroll på 3 kV anlegg selv
om spenningsondikatoren i de fleste tilfelle vil gi vanlig signal
Det kommer av at signalet ikke blir gitt med samme sikkerhet som
for spenninger innen spenningsindikatorens merkeområde. Bestem-
melsene for spenningsindikatorer forutsetter at det som merkespenning
angis linjespenning ,selv om indikatoren brukes mot fasespenning.

Ved valg av spenningsindikator må vurderes, og om mulig prøves,
hvilken indikator som gir et best mulig signal ved bruk i de
aktuelle anlegg.

Indikatorer med bare optisk signal kan være uegnet ved bl.a. bruk
i sterkt motlys. Likeledes kan indikator med bare akustisk signal
vere uegnet der bakgrunnsst@yen er hy. Ved bruk av indikator med
kombinert akustisk og optisk signal må begge indikatorfunksjonene
proves for og etter bruk.

Det må også påaktes at ved spenningskontroll parallelt med rette
ledere, under ledere med stort tverrsnitt, f.eks. rør eller skinner,
under feltutjevningsringer og mellom dupleksledere o.l., kan feltet
ha så liten intensitet i visse soner at det der er mulighet for at
indikatoren ikke gir signal.

Driftslederen må sørge for at de som skal bruke spenningsindikator
blir gitt opplæring, øvelse og instruksjon i hvordan den skal brukes,
kontrolleres, behandles og oppbevares. Det må spesielt understrekes
at operatøren både ved spenningskontrollen og ved funksjonsprøven
befinner seg i betryggende avstand fra spenningsførende anleggs-
deler.
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Spenningsindikator uten betjeningsstang må aldri bringes nærmere
spenningsførende deler enn risikoavstanden. Spenningsindikator
med betjeningsstang må ved bruk holdes i betryggende avstand fra
jordede konstruksjonsdeler og nabofaser, slik at uforvarende
jordslutning/kortslutning av anlegget unngås.

Betjeningsstang for spenningsindikator skal tilfredsstille gjeld-
ende bestemmelser for betjeningsstenger. Slike stenger må oppbe-
vares best mulig beskyttet mot fuktighet, smuss og mekaniske
skader, og de br overflatebehandles etter leveranddrens anvis-
ning.

Ved bruk av faste voltmetre ved arbeidsstedet til spenningskontroll,
må det vises stor aktsomhet. Er det den minste tvil om voltmetrenes
funksjon eller om de måler samtlige faser på den anleggsdel som
skal jordes, må det brukes annen kontrollmetode.

Jording og kotslutning

Fr arbeidet p&begynnes og s& lenge arbeidet pg&r, skal anlegget
være jordet og kortsluttet.

Arbeidsjording

Jording og kortslutning skal foretas på arbeidsstedet. Slik jord-
ing og kortslutning av anleggsdeler på eller i umiddelbar nærhet
av arbeidsstedet kalles arbeidsjording.

Hensikten med arbeidsjording er å forhindre at det på arbeidsstedet
oppstår farlige spenningsforskjeller forårsaket av utilsiktet inn-
kobling, tordenvær, innvirkning fra nærliggende sterkstrømsanlegg
eller restspenninger i tidligere spenningssatte anleggsdeler.

1. Utilsiktet innkobling

Forveksling av brytere, uklar ordregiving osv. kan vare $r-
saken til at den anleggsdel det arbeides på utilsiktet innkobles.
Skulle slik innkobling skje, skal arbeidsjordingen begrense
spenningsstigningen på arbeidsstedet slik at farlige spennings-
forskjeller ikke oppstår. Forutsetningen er at arbeidsjordingen
er dimensjonert for den kortslutningspåkjenning den da blir ut-
satt for.

2. Tordenvr

Under tordenvær og også under annet uvær kan atmosfæriske over-
spenninger sette anleggsdeler under spenning. Jording på arbeids-
stedet vil være en god beskyttelse, men ikke alltid tilstrekke-
lig for de strømmer som kan oppstå. Derfor skal arbeid på en
luftledning eller en anleggsdel tilknyttet en luftledning av-
brytes dersom det observeres tordenvær i det området hvor luft-
ledningen befinner seg.

3. Innvirkning fra narliggende sterkstrmsanlegg

Nerliggende spenningsfrende anlegg kan ved direkte kontakt,
induksjon, kapasitiv kobling eller forhyet markpotensial vere
den fysiske årsak til at anlegget som det arbeides oå kommer
under spenning.
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3.1 Ved f.eks. utdraging eller oppstrekking av liner nær spen-
ningsfrende anlegg kan det være fare for direkte kontakt.
Jording av de liner det arbeides på må i dette tilfelle bare
ses som et ekstra sikringstiltak i tillegg til dem som kreves
for arbeid ner ved hoyspenningsanlegg.

3.2 En storre usymmetrisk feilstrm og ogs& en stor belastnings-
strøm i et nærliggende anlegg, kan forårsake induserte spen-
ninger i den anleggsdel det arbeides på.

Slike induserte spenninger vil normalt ikke forårsake større
strømmer enn at et jordingsapparat med relativt liten dimen-
sjon kan tåle dem. Dette må imidlertid vurderes i hvert
enkelt tilfelle, idet størrelsen på de induserte spenningene vil
avhenge av bla hvor ner ledningene er hverandre, hvor langt led--
ningene g@r parallelt, feilstrommens strrelse samt jordings-
motstanden.

3.3 Kapasitiv kobling mellom nærliggende spenningsførende anleggs-
deler og den del det skal arbeides på, vil normalt heller ikke
forårsake særlig store strømmer gjennom arbeidsjordingen. I
motsetning til de induserte strømmene som bare vil forekomme
kortvarig ved feil, vil imidlertid disse strømmer vare så
lenge det er en kapasitiv koblinq. Strømmens størrelse vil
avhenge av bl.a. hvor nær ledningene er hverandre, hvor langt
de går parallelt samt driftsspenningen på det nærliggende an-
legg.

3.4 Ved jordfeil i system med direkte jordet nøytralpunkt, vil
jordstrømmen forårsake spenningsstigninger både på feilstedet
og i stasjonen. Spenningsstigningen kan medføre spennings-
forskjeller mellom leder og jord eller leder og skjerm, i
ledninger og kabler som er jordet i stasjonen eller ført forbi
feilstedet. Arbeidsjording vil redusere slike spennings-
forskjeller.

4. Restspenninger

Etter frakobling av kabelanlegg eller kondensatoranlegg kan
det i anleggene være betydelige restspenninger, som imidler-
tid ikke alltid vil bli registrert ved spenningskontroll.
Bl.a. av denne grunn må en arbeidsjordinq være forsvarlig
p&satt for anleggsdelen berres.

Arbeidsjordingen har også en hensikt utover det å redusere spen-
ningsforskjeller. Den skal under arbeidet markere at anleggs-
delen som det arbeides pa ikke er spenningsfrende. Arbeidsjord-
ingen skal derfor være synlig fra det sted hvor arbeidet pågår,
såfremt den ikke er plassert i umiddelbar nerhet, f.eks. i en
nabocelle. Det skal således ikke være tvil om at det er den an-
leggsdel det arbeides på som er jordet. Det er leder for sikker-
het som har ansvaret for at det under hele arbeidet er arbeids-
jording på arbeidsstedet.
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Arbeidsjordingen må plasseres slik at den best mulig forhindrer
at det oppstår farlige spenningsforskjeller på arbeidsstedet.
Av denne grunn krever driftsforskriftene at dersom anleggsdelen
som det skal arbeides på kan tilføres spenning fra en side, skal
det jordes p denne side av arbeidsstedet. Kan anleggsdelen
tilføres spenning fra flere sider, skal det jordes på disse sider
av arbeidsstedet.

Hvor det på arbeidsstedet foretas oppdeling av ledningssystemet, skal
det bl.a. av hensyn til faren for atmosfæriske overspenninger alltid
jordes på de sider av arbeidsstedet som står i forbindelse med led-
ninger i det fri.

Arbeidsjording må også plasseres slik at sikringer eller automat-
brytere ikke finnes mellom denne og arbeidsstedet. Begrunnelsen
er at en sikring eller automatbryter plassert slik kan utløses,
og derved fjerne jord fra den del av anlegget der det arbeides.

Dersom det mellom arbeidsstedet og jordingsstedet finnes skille-
brytere, skal disse være forsvarlig sikret mot utkobling.

Endepunkts- og markeringsjoding

Driftsforskriftene tillater at det av praktiske grunner unntaksvis
benyttes arbeidsjording som ikke er dimensjonert for anleggets
største kortslutningsstrøm. Arbeidsjordingen kalles da markerings-
jording. Forutsetningen for & benytte markeringsjording er at det
foretas endepunktsjording.

Endepunktsjording er jording og kortslutning ved alle frakoblings-
steder hvorfra et anlegg kan settes under spenning. Den skal være
dimensjonert for anleggets strste kortslutningsstrm.

Hensikten med endepunktsjordingen er s@ledes primrt & forhindre
farlig spenni.ngsstigning på arbeidsstedet som følge av utilsiktet
innkobling. Dette er nødvendig da markeringsjording ikke vil tåle
de kortslutningsstrmmer som vil oppstA ved slik innkobling.

Hensikten med markeringsjordingen blir for det forste & markere at
den anleggsdel det arbeides på ikke er spenningsførende. Markerings-
jording skal derfor, lik vanlig arbeidsjording, være synlig fra
arbeidsstedet.

Dernest skal markeringsjordingen sammen med endepunktsjordingen
forhindre at det oppstår farlige spenningsforskjeller på arbeids-
stedet. Dimensjoneringen av markeringsjordingen m& vurderes ut
fra de spenninger som kan oppstå i lederen mellom endepunktsjord-
ing og markeringsjording, som følge spesielt av induksjon eller
kapasitiv kobling mellom lederen og nærliggende spenningsførende
anlegg. Markeringsjording skal imidlertid alltid utføres med
jordingsutstyr som for vrig tilfredstiller gjeldende bestemmelser •

Markeringsjording skal alltid påsettes etter at endepunktsjording
er etablert og det er leder for sikkerhet som har ansvaret.
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Det er leder for kobling som skal sørge for endepunktsjording.
Fremgangsmåten ved etablering av endepunktsjording avviker ikke
fra etablering av arbeidsjording.

Arbeidsjording,herunder markeringsjording,skal som nevnt plas-
seres synlig fra arbeidsstedet, slik at leder for sikkerhet har
kontroll med at samtlige faser er jordet. Tilsvarende skal leder
for kobling sørge for at det ved endepunktsjording blir kontrollert
at samtlige faser er jordet. Kontroll skal utføres visuelt, så-
framt det ikke på annen forsvarlig måte med sikkerhet kan kontrol-
leres at samtlige faser er jordet. Foretas endepunktsjording
med utendørs plasserte jordingskniver, skal kontrollen alltid
utføres visuelt. Bakgrunnen for dette kategoriske krav er tilfeller
som har forekommet av at utendørs jordingskniver ikke har sluttet
helt til på alle faser på grunn av ising eller på grunn av skader
forårsaket av is og sne.

Ved arbeid i kabelanlegg hvor verken arbeidsjording eller marker-
ingsjording er praktisk mulig, kreves fullt dimensjonert jording og
kortslutning ved de kabelender hvorfra kabelen kan komme under spen-
ning. Jording og kortslutning ved kabelendene skal da alltid kon-
trolleres visuelt.

Er en kabel tilkoblet ledninger i det fri, kan ledningen og derved
også kabelen komme under spenning på grunn av atmosfæriske over-
spenninger. Skal det arbeides på kabel som i en ende er tilkoblet
ledninger i det fri, må derfor denne kabelende alltid jordes og
kortsluttes.

Ved arbeid på kabler foreligger faren for forveksling. Før en
kabel kuttes, skal den derfor "pigges" med dertil egnet verktøy.
Etter "piggingen" bor leder for sikkerhet underske at det ikke
har forekommet noen utlsning eller feilsignal som kan settes i
forbindelse med "piggingen". Ved "pigging" av spenningsfrende
kabel, kan nemlig kontaktforbindelsene bli så gode at noen merk-
bar lysbue ikke oppstår.

Redskap for jording og kortslutning

Driftsforskriftene angir at jording og kortslutning skal utføres
enten ved hjelp av

faste jordingskniver med eller uten momentinnkobling

flyttbart jordingsapparat

eller annet egnet jordingsutstyr.

Faste jordingskniver skal tilfredstille samtlige av de krav som
gjelder for typeprøving og merking av jordingskniver uten moment-
innkobling i IEC 129 i siste utgave. Jordingskniv med momentinn-
kobling (d.v.s. dimensjonert for å kunne tåle innkobling på drifts-
spenning) skal tilfredstille de aktuelle tilleggskrav i IEC 129.

Flyttbare jordingsapparater skal prøves etter gjeldende provebe-
stemmelser. De komponenter som inngår i jordingsapparatets kort-
slutningskrets, samt jordingsstenger, skal på grunnlag av de ut-
frte prover vere typegodkjent av Elektrisitetsdirektoratet.
Direktoratet typegodkjenner også merkingen av det ferdigmonterte
jordingsapparat.
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Ved jording med flyttbart jordingsutstyr skal dette forbindes
til jord før det forbindes med den anleggsdel som skal jordes.
Ved fjerning av slik jording skal forbindelsen først fjernes
fra anleggsdelen og deretter fra jord.

Ved arbeid i stasjoner skal jordforbindelsen etableres ved til-
kobling til stasjonens jordingsanlegg. Ved arbeid på luftled-
ninger skal jordforbindelsen etableres ved tilkobling til eksi-
sterende jordingsanlegg, til jordede konstruksjonsdeler, eller
til jordingsanlegg anbragt for formålet.

Ved bruk av flyttbare jordingsapparater av type uten fastpunkter,
må jordingsstedene være rengjort for maling slik at selve lederen
ligger klargjort for tilkobling av jordingsapparatets faseklemmer.
Jordingsstedene må være rengjorte i en lengde slik at hele jord-
ingsapparatets faseklemme får kontakt med den uisolerte, blanke
lederen. I henhold til gjeldende prøvebestemmelser tillates for
klemmer for bruk p& liner en glidning p& inntil 100 mm. For klemmer
for bruk på rør (bolt) eller skinner tillates en glidning på inn-
til 25 mm. Ved plassering av jordingsapparatet m$ dette forhold
påaktes, slik at jordingsapparatet ved en kortslutningspåkjenning
ikke glir inn på malt eller ikke rengjort del og dermed reduserer
kontaktforholdene mellom klemme og anleggsdel. Slik reduksjon av
kontaktforholdene vil kunne medføre at klemmene blir kastet av
fasene.

Annet jordingsutstyr som ikke omfattes av bestemmelsene om fast-
monterte jordingskniver, og heller ikke uten videre av bestem-
melsene om flyttbare jordingsapparater, skal være typegodkjent
av Elektrisitetsdirektoratet før det tillates tatt i bruk. Som
eksempel på slikt utstyr kan nevnes jordingsspyd, jordingsvogn
m.v. Ved godkjenningen vil bli avgjort om utstyret skal be-
traktes som flyttbart jordingsapparat, slik at bruk av utstyret
krever 2 personer til stede.

Jordingsutstyr skal være dimensjonert for de aktuelle påkjenninger.
For jordingsutstyr som skal anvendes som fullt dimensjonert arbeids-
jording eller som endepunktsjording vil de aktuelle påkjenninger
være de strste kortslutningspkjenninger (termiske og dynamiske)
som utstyret kan bli utsatt for på de steder i anlegget hvor det
skal brukes.

Dersom det må foretas kortvarige omkoblinger i anlegget som med-
fører at jordingsutstyret til anlegget ikke er dimensjonert for
de kortslutningspåkjenninger som da kan opptre, kan dette til-
lates såfremt omkoblingen er kortvarig og det ikke arbeides på
anlegget under omkoblingen.

Jordingsutstyr som har vært utsatt for kortslutningsstrmmer opp
mot merkeverdi br vanligvis kasseres.

Har imidlertid strømmen ved en kortslutning vært liten i forhold
til jordingsutstyrets merkeverdi, kan det være vanskelig for en
som ikke kjenner utstyret godt å vurdere om utstyret er egnet for
videre bruk. F.eks. kan forsvarlig kontroll av jordingsapparater
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med støpte klemmer være spesielt vanskelig, da materialet i klem-
mene kan ha tatt skade uten at dette synes på overflaten. Det er
derfor generelt å anbefale at dersom jordingsutstyr har vært ut-
satt for kortslutning og det ikke kasseres, bør det forelegges
produsent, eventuelt leverandør, til kontroll før det igjen tas
i bruk.

Klargj0ring av abeidsstedet for innkobling

Ingen av de sikringstiltak som er iverksatt i forbindelse med
arbeidet, m5 opphre fr leder for sikkerhet har gitt underret-
ning til hver enkelt som står under hans sikkerhetsledelse, om
at tiltakene vil opphøre og at anlegget fra da av er & betrakte
som spenningsfrende.

Sikringstiltakene som er etablert for arbeidet, skal avvikles
på slik måte at det ikke kan oppstå fare, dvs. at avviklingen
skal skje i riktig rekkeflge og p& samme forsvarliqe mate som
ved etableringen.

Før leder for sikkerhet melder av personlig til leder for kobling
om at innkobling kan skje, skal han ha forvisset seg om at arbeids-
stedet er klart og at innkobling kan skje uten fare. Med det er
arbeidet gjort for leder for sikkerhet. Selve innkoblingen skal
ledes av leder for kobling.

Innkob ling

Leder for kobling må ikke koble inn en anleggsdel som har vært
frakoblet på grunn av arbeid, før han personlig har mottatt meld-
ing fra leder for sikkerhet om at arbeidsstedet er klart for inn-
kobling oq at innkobling kan skje uten fare. Når slik melding er
mottatt, skal leder for kobling forvisse seg om at alle de sik-
ringstiltak som har vært iverksatt ved frakoblingsstedene (f.eks.
endepunktsjordinger) er avviklet og at innkobling der kan skje
uten fare.

Uttrykket "forvisse seg om" er brukt for å sørge for at leder
for kobling aktivt innhenter ndvendig informasjon fra frakob-
lingsstedene om at de enkelte sikringstiltak er avviklet og at
innkobling kan skje uten fare.
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SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED ARBEID NÆR VED
SPENNINGSFØRENDE ANLEGG (SE $ 909, § 902.1 - .6 OG§ 901.2)

Instruksjon

Før arbeid påbegynnes, skal leder for sikkerhet qi instruksjon
til arbeidslaget om arbeidets omfang, arbeidsplassens avgrensing,
iverksatte sikringstiltak og tillatt arbeidsposisjon.

Risikoavstand

Risikoavstand er den minste avstand fra uavskjermet, uisolert
spenningsførende anleggsdel, som er fastsatt for å gi forsvarlig
elektrisk holdfasthet gjennom luft.

De risikoavstander avhengig av spenningen som er fastsatt i drifts-
forskriftene, er fastsatt i samsvar med anbefaling fra "Nordisk
komite for samordning av elektriske sikkerhetsspørsmål" om felles
nordiske AUS-bestemmelser. For de lavere spenninger inneholder de
fastsatte minsteavstander en betydelig sikkerhetsfaktor, mens det
samme ikke er tilfelle for de høyere spenninger.

Ved arbeid nar ved spenningsfrende anlegq ajelder bestemmelsen at
ingen del av kroppen eller del av redskap eller materiell må komme
nærmere uavskjermede, uisolerte spenningsførende anleggsdeler enn
risikoavstanden. Unntatt er spesielle redskaper som har forsvar-
lig isolasjonsholdfasthet.

Det er her viktig å huske på at anlegg som omfattes av driftsfor-
skriftene og som ikke er jordet og kortsluttet, skal betraktes som
spenningsfrende.

Som tidligere nevnt kommer ikke inspeksjon, kobling, skifting av
sikringer eller utførelsen av de sikringstiltak som skal iverk-
settes i forbindelse med arbeid, inn under begrepet arbeid i Drifts-
forskriftene. Ovennevnte bestemmelse gjelder s#ledes strengt tatt
ikke for disse gjøremål.

Grunnen til at det ved arbeid stilles mer kategoriske krav til
overholdelse av minsteavstander enn det gjøres for andre gjøremål,
er at under arbeid på en gjenstand nær ved et spenningsførende
anlegg, vil oppmerksomheten til dem som arbeider være mer rettet
mot gjenstanden enn mot de spenningsførende deler. Under inspek-
sjon, betjening av brytere, etablering av sikringstiltak m.v. er
derimot oppmerksomheten i sterkere grad rettet mot de spennings-
førende deler, og kravene til minsteavstander kan derfor om nød-
vendig slakkes noe.

Sikkerhetsavstand. Abeidsposisjon

For hvert enkelt arbeid nær ved uavskjermet, uisolert spennings-
førende anleggsdel, skal det fastsettes en sikkerhetsavstand.
Sikkerhetsavstanden er den avstand som angir mannskapets nærmeste
tillatte arbeidsposisjon fra den spenningsførende anleggsdelen.
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Det er leder for sikkerhet som skal fastsette sikkerhetsavstand,
i den utstrekning fastsettingen ikke er regulert i instruks fra
driftslederen. Avstanden skal vere s5 stor at ingen kroppsdel
eller del av redskap og materiell som ikke har forsvarlig isola-
sjonsholdfasthet, kommer innenfor risikoavstanden.

Sikkerhetsavstanden fastsettes ved at det gis et forsvarlig til-
legg til risikoavstanden. Hvor stort dette tillegg skal være, må
leder for sikkerhet vurdere ut fra den arbeidsmetode,de redskaper
og det materiell som skal brukes. Mannskapets kyndighet og i
hvilken grad arbeidet overvåkes, må også tas med i vurderingen.
Likeledes må han ta hensyn til muligheten for at mannskapet kan
gjøre utilsiktede bevegelser under arbeidet, som f.eks. å minste
balansen og slå ut med armene mot spenningsførende deler. Andre
utilsiktede hendelser må også tas hensyn til, som f.eks.

muligheten for & miste verktoy ned p? spenningsfdrende deler
under arbeidsplassen

- muligheten for ved linestrekking å få slengt linen bort i
spenningsforende deler

- muligheten for ved transport å få svingt lange gjenstander
bort i spenningsfrende deler

- muligheten for ved heising i utendors apparatanlegg & f$
slengt materiell bort i spenningsførende deler osv.

Sikkerhetsavstanden skal av leder for sikkerhet ikke oppgis til
arbeidslaget som en avstand i meter eller centimeter, men som
den nærmeste tillatte arbeidsposisjon. Arbeidsposisjonen kan
f.eks. avmerkes direkte på gulvet, på marken, i masten eller den
kan markeres med sperrebukker, liner eller tilsvarende.

Sorn generell regel gjelder at det er bedre å fastsette for stor
sikkerhetsavstand enn for liten. Dersom forholdene på stedet er
slike at den fastsatte sikkerhetsavstand ikke kan overholdes -
f.eks. på grunn av fysiske hindringer - er konsekvensen at arbeids-
stedet m& avskjermes eller de nrlicrende anlegasdeler m$ jordes
og kortsluttes.

For leder for sikkerhet kan det nok i begynnelsen være noe uvant
og kanskje noe vanskelig å fastsette sikkerhetsavstander. Tanken
om å fastsette sikkerhetsavstander i tabellariske oppstillinger i
selve driftsforskriftene har derfor vært luftet. Slike tabellari-
ske oppstillinger måtte imidlertid for å kunne dekke de forekommende
tilfeller, bli svært omfattende. En har derfor funnet det lite
hensiktsmessig å gå inn på denne tanke, både ut fra hensynet til
omfanget av tallangivelsene og ikke minst hensynet til at forhold-
ene er så vidt varierende at slik fastlåsing av sikkerhetsavstand-
ene snarere ville komplisere enn forenkle sikkerhetsarbeidet.
Dessuten ville leder for sikkerhet få færre muligheter til selv å
treffe avgjrelse p& selve arbeidsstedet ut fra de aktuelle for-
hold om hva som var best tjenlig for ivaretakelse av sikkerheten.
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Avsperring

Ved arbeid og transport nær spenningsførende anleggsdeler skal
det alltid settes opp avsperring som viser hvilke deler av an-
legget som er spenningsførende. Avsperringen er således et selv-
stendig sikringstiltak som kommer i tillegg til andre.

Avsperring skal være en advarsel mot spenningsførende anleggs-
deler som befinner seg nær arbeidsplassen eller nær ved tran-
sportveier.

Som eksempel kan nevnes arbeid ihØyspenningscelle i cellerekke
der det  i  enkelte av cellene er spenningsførende deler. Kravet
om avsperring medfdrer her at de celler som har spenningsfrende
deler skal være tydelig avsperret, selv om dør, sperrebom e.l.
er lukket. Bakgrunnen for dette krav er & forhindre gjentakelse
av de mange ulykker som har skjedd med personer som under arbeid
i en celle, forlater arbeidsstedet i et ærend, vender tilbake og
går inn i feil celle.

Avsperringer bør ikke improviseres på stedet. Ferdig utførte
liner med advarselsskilt, varselsflagg e.l. forutsettes å være
en del av sikkerhetsutrustningen som forefinnes i stasjoner eller
på lager, klart for bruk. Eksemplerpå avsperringer er vist i vedlegg 7.1-7.6.

Leder for sikkerhet skal sørge for avsperring og han må i hvert
enkelt tilfelle avgjøre hvor avsperring skal settes opp, i den ut-
strekning dette ikke er avklart i instruks fra driftsleder. De
som skal sette opp og ta ned avsperringen mA ikke utsettes for
fare. Avsperringen må således ikke settes opp så nr spennings-
førende deler at den kan komme innenfor risikoavstanden.

Skal avsperring ha noen hensikt, må den respekteres. Leder for
sikkerhet m& derfor p@se at de avsperringer som er satt opp virke-
lig blir respektert. Skulle det forekomme at avsperringene ikke
blir respektert, må leder for sikkerhet straks gripe inn og på-
tale forholdet eller eventuelt stanse arbeidet.

Avs kjerming

Avskjerming er en beskyttelsesanordning som settes opp som vern
mot spenningsførende deler.

Avskjerming brukes ved arbeid nr ved spenningsfrende hyspen-
ningsanlegg. Avskjermingen erstatter sikkerhetsavstand. Ved
bruk av avskjerming kan således arbeid tillates utført nærmere
spenningsførende anleggsdel enn den sikkerhetsavstand en ellers
måtte ha hatt for arbeidet.

Avskjerming skal alltid settes opp n&r arbeid m? utfores slik at
risikoavstanden ikke kan ventes overholdt uten avskjerming.

For å sikre at avskjerming lages slik at den blir et effektivt
vern mot spenningsførende deler, er det stillet krav til utfør-
elsen. Avskjermingen må således være så solid og være anordnet
så stabilt at det ikke er mulig med anvist arbeidsmetode og verk-
tøy utilsiktet f.eks. å forskyve eller velte den, deformere den
vesentlig eller slå hull i den og derved komme innenfor risikoav-
standen til de spenningsfdrende anlegqsdeler.
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Avskjermingen må også ha en slik utstrekning at den gir betryggende
vern for dem som arbeider nær ved spenningsførende anleggsdeler.
Langs ytterkanten av avskjermingen må det regnes vanlig sikkerhets-
avstand fra spenningsførende anleggsdel til den posisjon hvorfra
arbeidet utfres. Det er viktig & vere oppmerksom p at der hvor
avskjerming ikke gir betryggende sikkerhet, skal det fastsettes
sikkerhetsavstand.

Oppsetting og nedtaking av avskjerming må ikke medføre fare for dem
som skal utfore dette oppdrag, ved f.eks. at de mister eller velter
skjermplater inn mot spenningsførende deler. Det er derfor fast-
satt at avskjerming så vidt mulig skal settes opp utenfor risiko-
avstanden og den skal så vidt mulig være av isolerende materiale.
Av samme grunn bør på de steder i apparatanlegg der det kan være
behov for avskjerming, settes opp faste fØringsskinner for skjerm-
plater.

Avskjerming av ledende materiale er bare tillatt brukt når den
settes utenfor risikoavstanden. En slik avskjerming skal jordes.

Avskjerming som må settes opp nærmere spenningsførende anleggs-
deler enn risikoavstanden, skal alltid være av isolerende materiale.
Plater av trematerialer eller liknende hygroskopiske materialer bør
ikke anses som isolerende, fordi de under lagring eller bruk kan
tiltrekke seg fuktighet og derved tape de isolerende egenskaper de
måtte ha hatt i tørr og ren tilstand.

For de tilfelle at det er ndvendig & sette opp avskjerming narmere
spenningsførende anleggsdeler enn angitt i forskriftenes§ 652 og
5 671, må det stilles strenge krav til avskjermingen. Den skal
da ha slik isolasjonsfasthet og mekaniske egenskaper at den i seg
selv gir forsvarlig sikkerhet, og den skal tilfredsstille gjeld-
ende bestemmelser. Av hensyn til de elektriske påkjenningene må
skjermplateraldri legges direkte mot spenningsførende deler.
Skjermplater av denne type bør behandles og oppbevares på til-
svarende forsvarlige måte som kreves for betjeningsstenger.

Abeid av kort varighet

Sorn nevnt skal avskjerming settes opp når et arbeid må utføres
s ner ved spenningsfirende anleggsdel at en forsvarlig sikker-
hetsavstand ikke kan oppnås.

Bestemmelsen om arbeid av kort varighet gir en mulighet for unn-
tak fra denne bestemmelse, idet det tillates under visse forut-
setninger at avskjerming og avsperring erstattes av nitid over-
v&king.

Forutsetningene for at arbeid av kort varighet kan iverksettes
er bl.a. fdlgende:

1. Situasjonen må vurderes som "tvingende ndvendig", dvs. at
et arbeid må utføres selv om avskjerming av arbeidsstedet
ikke anses mulig. Det forutsettes med andre ord en meget
restriktiv praktisering.
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2. Det er tillagt alene driftsleder eller en som han har person-
lig bemyndiget, å avgjøre om situasjonen er "tvingende nød-
vendig".

3. Arbeidet skal være av svært begrenset art, idet det ikke skal
strekke seg over lenger tid enn ca. 15 min. Begrunnelsen er
dels at det ikke kan regnes med at den konsentrasjon som
kreves for en slik oppgave kan opprettholdes for et lengere
tidsro1n, og dels for begrense omfanget av slikt arbeid.

4. Arbeidet skal direkte og vedvarende overvAkes av leder for
sikkerhet., for å påse at den som arbeider ikke kommer innen-
for risikoavstanden. Han skal normalt ikke overvåke mer enn
en person, og m& selv ikke delta i arbeidet.
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SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED ARBEID UNDER SPENNING (AUS)
(SE§ 910 0G 5 902.7)

Arbeid under spenning er arbeid på objekter som ligger innenfor
risikoavstanden, herunder arbeid direkte på spenningsførende an-
leggsdeler.

Arbeid under spenning skal utføres etter gjeldende AUS-bestem-
mnelser. AUS klasse 2 og 3 krever spesiell tillatelse fra NVE.

Det kreves ikke spesiell tillatelse fra NVE for & utfore AUS-
klasse 1, som omfatter enklere drifts- og servicearbeider, f.eks.
prøving av isolatorer, smøring og kontroll av forskjellig art.

AUS- bestermnelser er utferdiget som forskrifter av NVE 23.
august 1979. De er å finne i NEVF's AUS-bok eller de kan fås
ved henvendelse til Elektrisitetstilsynet, AUS-boken inneholder
ogs% godkjente arbeidsinstrukser og ndvendige opplysninger om
verkty og utstyr.
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SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED INNSETTING OG UTTAKING
AV SIKRINGER (SE S 911)

Innsetting og uttaking av hdyspenningssikringer kan utfores p@
to måter:

- enten med de tekniske sikringstiltak som er foreskrevet for
arbeid på eller nær ved jordet og kortsluttet anlegg

- eller ved bruk av isolerende redskap nAr dette for øvrig kan
skje uten fare.

Innsetting og uttaking av sikringer kommer som nevnt ikke inn
under begrepet "arbeid" i Driftsforskriftene. Av dette følger
at det ved innsetting og uttaking av sikringer ikke kreves ut-
pekt leder for sikkerhet.

Innsetting og uttaking av sikringer innebærer imidlertid kobling
av høyspenningsanlegg og skal derfor ledes av utpekt leder for
kobling.

Den som av leder for kobling har fått i oppdrag & sette inn eller
ta ut sikringer, må ha adgang til anlegget og være instruert om
hvorledes slike gjreml skal utfdres p? en sikkerhetsmessig for-
svarliq m&te. Leder for kobling mÅ vite hvem som er instruert
til å foreta innsetting og uttaking av sikringer, slik at han
ikke kommer i skade for å pålegge en ikke instruert person å ut-
fore slikt gj@reml.

Den vanlige måte å foreta innsetting og uttaking av sikringer på
er ved bruk av isolerende redskap når dette for øvrig kan skje
uten fare. Isolerende redskap skal vre spesielt utfrt og egnet
for formålet og tilfredsstille gjeldende bestemmelser, dvs. be-
stemmelser for betjeningsstenger.

Driftslederen må imidlertid vurdere under hvilke forutsetninger
han finner at denne form for sikringsskifting kan skie uten fare.
Forutsetningene kan være forskjellige, avhengig av bl.a. hva
slags anlegg sikringene står plassert i:

- Sikringer i kiosk bør frakobles før de betjenes med isolerende
redskap, for bl.a. å forhindre at en uheldig bevegelse av sik-
ringen under innsetting skal medføre kortslutning.

- Ved betjening av sikringer fra plattform i transformatorarrange-
menter bør bryter utkobles og sikres mot innkobling ved låsing
før noen klatrer opp til plattform. På bakgrunn av de mange
ulykker i slike arrangementer, er det å anbefale at det er to
personer til stede. Bare 6n br klatre opp og den andre bor
iaktta han, slik at han kan advare han dersom han kommer for
nær spenningsførende deler.

Dersom sikringsrør er knust og sikringene ikke kan tas ut med
isolerende redskap, må sikringsskiftingen utføres etter de
tekniske sikringstiltak som er foreskrevet for arbeid på jordet
og kortsluttet anlegg.
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Dersom sikringer m skiftes av sikringsvakt, br sikringsvakten
alltid gis en skriftlig instruks. Instruksen bør bare omfatte
skifting av sikringer med isolerende redskap. Er sikringsrør
Ødelagt, slik at de ikke kan tas med sikringstang, bør instruksen
kreve at folk fra elverket skal tilkalles.
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KONTROLL OG VEDLIKEHOLD (SE S 912)

Det er under en egen paragraf i Driftsforskriftene samlet en del
bestemmelser som angår kontroll og vedlikehold av hyspennings-
anlegg:

l. Det skal foretas nødvendig vedlikehold og kontroll av appa-
rater og utstyr.

Når det gjelder en del redskap og utstyr som f.eks. jordings-
apparater, betjeningsstenger, AUS-utstyr m.v. er det i de
gjeldende bestemmelser for disse anført hva som er nødvendig
vedlikehold og kontroll.

Generelt er det imidlertid fabrikanten/leverandren som må
angi hva som er nødvendig vedlikehold og kontroll. For en
del typer apparater, redskap og utstyr foreligger det IEC-
rekommandasjoner som angir hvilke informasjoner om vedlike-
hold og kontroll som fabrikanter bør gi til sine kunder.

For at kravet om vedlikehold og kontroll skal bli fulgt pA
tilfredsstillende mate, m? det sledes p?ses

- at det ved innkjp flger med tilfredsstillende veilednina
for kontroll og vedlikehold, og

at det  ved anlegget gjennomfres et opplegg for systematisk
forebyggende vedlikehold. Eksempel p& slikt opplegg er med
i NEVF's publikasjon nr. 260-1978, "Personsikkerhet i be-
stc:°lende og nye kraftstasjoner i fjell".

2. Det skal foretas befaring av luftledninger så ofte som nød-
vendiq for å kontrollere om de er i forskriftsmessig stand,
ikke bare i driftsmessig stand. Linjen skal befares i hele
sin utstrekning minst en gang hvert år. Slik befaring inne-
hærer at det bl.a. skal kontrolleres

- at master ikke er svekket av vær- og vindpåkjenninger, her-
under at isolatorer, traverser, barduner, stag, fundamenter,
jordledninger, nummerskilt og advarselsskilt m.v. er i
orden,

-- at bygninger ikke ligger eller bygges for nær ledningene,

- at lagerplasser, campingplasser, lekeplasser og idretts-
plasser ikke ligger for nær eller direkte under ledningene,
og at nye kryss med offentlige veger, lavspenningsledninger
og svakstromsledninger er utfrt med nddvendige forsterk-
ninger,

-- at ledningene overalt har tilstrekkelig hoyde over marken, og

- at skcgryddingen er tilstrekkelig.

For effektivisering av linjebefaringene bør det tas i bruk
egnede avkryssingsblanketter.



35

3. Jordingsanlegget skal kontrolleres i nødvendig utstrekning
0g minst en gang hvert  10.  Ar.

4. Det ska.l fires kontroll med anleggets isolasjonstilstand.

5. Det skal for anlegget føres protokoll over

- alle driftsforstyrrelser, uhell og ulykker

- befaringen av luftledninger

- kontrollen med jordingsanlegget

- isolasjonskontrollen.

Ved driftssentraler skal det dessuten føres protokoll over
de koblinger som utfores i forbindelse med arbeid p% eller
nær ved høyspenningsanlegg og over de meldinger som i denne
forbindelse gis til leder for sikkerhet, samt de meldinger
som mottas fra leder for sikkerhet. Dette for  &  srge for
at ndvendige informasjoner overfores fra den ene utpekte
leder for kobling (vakthavende) til den neste.

6. Hoyspenningsanlegg skal ha ndvendig orden og renhold. Ved
en eventuell kortslutning eller brann i anlegget kan det
være av avgjørende betydning at kravene under dette punkt
er etterkommet, slik at f.eks. passering gjennom betjenings-
ganger ikke er forhindret av materiell og utstyr.

7. Feil og mangler skal utbedres snarest mulig og det skal
treffes foranstaltninger for å hindre fare for skade på
liv eller eiendom.

Av denne bestemmelse følger at et feilvarsel må nå frem til
en som har bemyndigelse til og som kan qjennomføre de sik-
ringstiltak som er nødvendige. Av denne grunn må det derfor
også utenfor arbeidstid være en eller flere personer til stede
som kan ta i mot automatisk feilvarsel eller feilvarsel fra
personer som har registrert feil.

Kravet om at det ved feil skal treffes foranstaltninger for
å hindre fare for skade p? liv eller eiendom har prioritet
foran kravet om at feil og mangler skal utbedres så snart
som mulig. Det er viktigere at sikkerheten blir ivaretatt
enn at strømforsyningen blir opprettholdt.

8. I visse stasjoner og kiosker skal det være satt opp enlinje-
skjema.

Hensikten med bestemmelsen er å gi informasjon om anleggets
fysiske oppbygging til hjelp for dem som skal sikre arbeids-
stedet fr arbeid pbegynnes.
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IDRIFTSETTING AV ANLEGG (SE $ 913)

Når et nytt anlegg eller anlegg som f.eks. har vært ute på grunn
av revisjon skal settes under spenninq igjen, m det vises akt-
somhet slik at ingen utsettes for fare.

Idriftsettingen m& gjres kjent. Hvem idriftsettingen m? gj6res
kjent for og hvordan kunngjringen m gis slik at berrte personer
blir informert, må avgjøres i det enkelte tilfelle.

Før idriftsetting av nye anlegg må det oqså undersMkes at anlegget
er i forskriftsmessig stand.

Dette innebærer at en luftledning må befares før idriftsettingen.
Ved befaringen m& det bl.a. påses at aktiviteter i nærheten av
ledningen, f.eks. anleggsarbeider, ikke p#gr slik at noen ut-
settes for fare når spenning settes på.
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ULYKKER OG BRANNER (SE§ 914)

I Driftsforskriftene er det en egen paragraf som omhandler den
beredskap saner nødvendig for mest mulig å begrense skadene ved
en eventuell ulykke forårsaket av f.eks. berøring av spennings-
førende deler, brann, lysbuekortslutning, eksplosjon i oljefylte
apparater o.l.

For at en beredskap skal fungere effektivt når ulykken er ute,
må det på forhånd være etablert en beredskapstjeneste. Denne
bør være bygget opp etter en oversiktlig orqanisasjonsplan med
tilhørende instrukser, og med en utpekt ansvarlig leder. Det
br ogs settes opp en varslingsplan som viser hvem som m&
varsles. Varslingsplanen kan omfatte varsling av beredskaps-
tjenestens mannskaper og varsling av samarbeidende private og/
eller offentlige beredskapstjenester som bedriftsbrannvern, kom-
munale brannvern, hjelekorps, sykehus, politi m.fl., alt etter
ulykkens omfang.

En forutsetning for effektiv beredskapstjeneste er at den har
ndvendig utstyr for forstehjelp, brannslukking oa katastrofe-
hjelp.

Mannskapene må gis grunnopplæring i bl.a. frstehjelp og spesial-
opplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.
Mannskapene m& dessuten med regelrexsige mellomrom gjennomf9re
øvelser.

Samtlige mannskaper ved større stasjoner bør ha generell kjenn-
skap til bruk av rØkdykkingsutstyr. Noen av mannskapene bør gis
spesialopplæring og spesialtrening i rkdykking.

For nærmere opplysninger om brann- og katastrofeberedskap vises
til NEVF's publikasjon nr. 260-1978 "Personsikkerhet i bestående
og nye kraftstasjoner i fjell".

Ulykker forårsaket av elektrisk strøm skal snarest mulig varsles
til Elektrisitetstilsy2et.

Varsling "snarest mulig" skal gi Elektrisitetstilsynet frsteh&nds
opplysninger om forholdet og mulighet til $ rykke ut til åstedet.

Dette er viktig bl.a. for å kunne vurdere om hendelsen bør med-
føre spesielle foranstaltninger, og om disse foranstaltninger
også må gjøres gjeldende for andre anlegg. Det er NVE som har
ansvaret for og myndighet til & gjre dette.

På lengere sikt blir data fra ulykker oq tilløp til ulykker stati-
stikkfort, til dels publisert i Elektrisitetstilsynets rsberet-
ning.

Analyse av ulykker og av ulykkestendenser over tid utgjør et
vesentlig grunnlag for det pågående forskriftsarbeid.
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OPPLÆRING, ØVELSE OG INSTRUKSJON (SE§ 915)

I den siste, men kanskje viktigste paragraf i Driftsforskriftene,
kreves det at personelet skal få utlevert og gis nødvendig opp-
læring, øvelse og instruksjon i Driftsforskriftene og instrukser
gitt i medhold av disse.

Driftsforskriftene er de sikkerhetsbestemmelser som alle som har
befatning med høyspenningsanlegg til enhver tid må kunne. Det er
derfor ikke tilstrekkelig at personalet får bestemmelsene utlevert.
De må også gis en opplæring, øvelse og instruksjon, som br gjen-
tas med regelmessige mellomrom og ellers når det etter forholdene
er ndvendig.

Bestemmelsene om opplæring, øvelse og instruksjon er i samsvar med
bestemmelsene i 8 14 h i Arbeidsmiljloven.



Vedlegg 1

DØDSULYKKER - HØYSPENNING

---- . . l
Brudd

Feil App./mat Uvedkpå drifts- (feilfrie Ti Is.
forskrifter betj· -svlkt anlegg)

1963 1 2 3

1964 1 2 3

1965 9 1 3 13

1966 8 8

1967 2 4 6
..•

1968 2 3 5
...

1969 3 2 5

1970 2 2

1971 4 1 2 7---
1972 3 2 3 8-- --------

1973 2 1 1 4
-

1974 2 2 3 7

1975 1 2 3

1976 2 2

1977 2 1 3

Tot 42 7 30 79
...,. 53 9 38 100i

- -
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DRIFTSFORSKRIFTER FOR HØYSPENNINGSANLEGG
AV

l. MARS 1978

Vedlegg 3.2

Veiledning i bruk av sikkerhetskort og kontrolliste.

Generelt

1. I henhold til sikkerhetsbestemmelsene som er fastsatt i
ovennevnte driftsforskrifter skal: En stedfortreder ut-
pekes skriftlig, adgangstillatelser gis skriftlig, ledere
godkjennes skriftlig og visse delegeringer gjøres som
skriftlige personlige bemyndigelser. Riktig bruk av sik-
kerhetskort med tilhørende kontrolliste dekker disse for-
hold og opplegget anbefales derfor tatt i bruk ved alle
hyspenningsanlegg bl.a. for $ f$ et landsomfattende ens-
artet system.

I tillegg til sikkerhetskort og kontrolliste må elverket
ha skriftlige instrukser for ledere for kobling og ledere
for sIkkerhet.

2. Hver person skal vanligvis bare ha ett kort. Hvor
vedkomnmende f.eks. skal ha adgang til 2 forskjellige
høyspenningsanlegg som hvert har sin driftsleder, må
han imidlertid ha 2 adgangstillatelser som m& gis
hver for seg på eget kort.

3. Sikkerhetskortet og kontrollisten skal på anmodning
forevises Elektrisitetstilsynet

Organisasjonsplan

4. Utfyllingen av sikkerhetskortet bør samsvare med de
gjøremål vedkommende person har i henhold til organisa-
sjonsplanen. Dersom vedkommendes gjøremål er begrenset
til et bestemt geografisk område, spesielle anlegg eller
noen nærmere fastsatte spenningsområder bør dette gå
frem av sikkerhetskortet.

Utfyllin av sikkerhetskortet o kontrolliste

5. B@de utsteder og mottaker m& p&se at de er fullt samsvar
mellom utfyllingen av sikkerhetskortet og utfyllingen av
kontrollisten.

6. Utsteder av sikkerhetskort skal signere på selve kortet.
Utsteder som ikke er driftsleder, er ansvarlig for at
han har nødvendig bemyndigelse fra driftsieder.

j

7. Mottaker av sikkerhetskortet skal kvittere pa kontroll-
listen med sin signatur.

8. Sikkerhetskort som har kryss i avkryssingsrutene i blå
felter, dvs. utpeking av stedfortreder og delegering
(bemyndigelse) i henhold til§ 904.2, skal alltid være
gitt og signert av driftsleder.

9. Sikkerhetskort som har kryss i avkryssingsrutene i grønne
og rde felter, kan vre gitt og signer av bemyndiget
person.



Vedlegg 4
Eksempel på rutine for kobling og arbeid

på strre hoyspenningslinje

Leder for Han som Leder Han son.
kobling skal koble

for skal
(eks. vakt- (eks. sta-
havende ved sjonsvakt) sikkerhet overvåke
sentral)

l. Koblingsrekkeflge noteres

2. Koblinqsordre gis

3. Koblingsordre utfores

4. Koblingsordre tilbakemeldes

5. Markeringsordre og ordre ang.
sikring mot innkobling gis

6. Markeringsordre og sikring met
innkobling utføres

7, Markeringsordre og or@re om s1kring
mot innkobling tilbakemeldes

8. Ordre om visuell kontroll av
endepunktsjording gis

9. Visuell kontroll utfdras

10.

11.

l ')
&, e

Visuell kontroll. ti]bakemeldes

Melding gis om at frakobling, sikring
mot innkobling og endepunktsjording
er foretatt

Meldingen noteres

13. Spenningskontroll, jording, fast-
setting av sikkerhetsavstand,
avsperring oa avskjerming besørges

14. Instruksjon og tillatelse til igang-
setting av arbeid qis arbeidslaget

14.1 Når leder for sikkerhet f.eks. skal
lede arbeider i flere master utpekes

14.2 "Overvåker" ved hvert arbeid

14.3 Ti lbakemelding ved avbryting eller
avslutting av arbeid

15. Underretning om at sikringstiltakene opp-
hører gis hver enkelt i arbeidslaget

l6. Avvikling av sikringstiltakene besørges

17. Melding gis om at arbeidsstedet er klart
for innkobling

18. Meldingen noteres

19. Sikringstiltakene ved frakoblingsstedet
avvikles

20. Koblingsrekkefølge noteres

2l. Koblingsordre gis

22. Koblingsordre utfores

23. Koblingsordre tilbakemeldes

X

X

X

X

X

X X

X-- X

X

X X

X

X

Xx

X

Xx

Xx

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Vedle 5

SJEKKLISTE FOR LEDER FOR KOBLING

LEDER FOR KOBLING SKAL VÆRE

1

2
- godkjent ved instruks

- utpekt for det enkelte koblingsoppdrag
906.3.2

906.3.3

LEDER FOR KOBLING SKAL

3

4
- lede kobling av hoyspenningsanlegg

- sorge for at koblinger blir utfort pd forsvarlig
måte og i samsvar med driftsforskriftene

i forbindelsemed arbeid:

.l - sarge for nodvendig frakobling

.2  - sørge for kontroll av frakoblingen

3  - sorge for markering og sikrinq mot innkobling

4 - sorge for eventuell spenningskentroll
.5 - sorge for eventuell endepunktsjording

.6 - gi melding til leder for sikkerhet

.7 - motta melding fra leder for sikkerhet om at
anlegget er klart for innkobling

8 - sorge for forsvarlig innkobling

.9 - sorge for protokoll over alle meldinger og
koblingersom ledes fra  driftssentral

0BS.: Leder for kobling skal personliq

- gi melding til leder f0rsikkerhet

- motta melding fra leder for sikkerhet

LEDER FOR KOBLING KAN

• oqså samtidia være utpe\t som leder for
sikkerhet

906.3.1

906.3.4

907.41

908.2 .2

907,41

907.4.

907.4.1

907.4.1

9074.2

907.4.2

912.5 5

907.3.5



Vedlegg 6

SJEKKLISTE FORLEDER FOR SIKKERHET

LEDER FOR SIKKERHET SKAL VF.RE

1

2

- godkjent ved skrift]ig instruks

- utpekt for det enkelte arbeid
907.3 2

907.3.3

LEDER FOR SIKKERHET SKAL

3 - ivareta sikkerheten ved ethvert arbeid p eller 907,3.1
ner ved hoyspenningsanleg9

4 - sorge for at arbeidet blir utfort p forsvarliq
mate og i samsva med driftsforskriftene,
herunder:

.1

. 2

. 3

• 4
.5

• 6
7 .

.8
• 9

10

11

12

- underrette arbeidslaget om sin funksjon
som leder for sikkerhet

- gi arbeidslaget nødvendig instruksjonom
arbeidet

- motta melding fra leder for kobling om
frakobling

- sorge for spenningskontroll pl arbeidsstede
- sørqe for jording og kortslutning på
arbeidsstedet

- fastsette sikkerhetsavstand
- sorge for avskjerming og avsperring
- gi tillatelse til igangsettingav arbeid
- overvdke eller sorge for overv@king
- bare delta i arbeidet i den utstrekningdet
er forenlig med hans oppgave som leder for
sikkerhet

- sorge for betryggendeavviklingav sikrings
etter av hver enkelt som stAr under hans
sikkerhetsledelse har ftt underretning om
at sikringstiltakene vil opphore

- gi melding til leder for koblingnår
arbeidsstedet er klargjort for innkobling

BS:: Leder for sikkerhet skal personlig

- underrette om sin funksjon som leder for
sikkerhet

- gi nodvendig instruksjon
- motta melding direkte fra leder for

koblina
- fastsette sikkerhetsavstand
- qi tillatelse til igangsetting av arbeid
- overvåke arbeid av kort varighet
- qi underretning om at sikringstiltak vil
opphore

- qi melding til leder for kobling

LEDER FOR SIKKERHETKAN

5 ogs samtid»g vere utekt som leder for
kobling

907.3.4 1

907.3.4.2

907.3 4.2

907.3.4.3
907.3.4.4

907.3.4.5
907.3.4.5
907.5.2.2
907.3.4.6
907.3.4 7

907.3.4.8

908.9

907 3.4.8

90 7.3
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