Eksempel-utgave, ikke for bruk

REN AS utarbeider tekniske bransjeanbefalinger innenfor planlegging, prosjektering, montasje,
drift og vedlikehold for alle som jobber innen høyspent og lavspent distribusjonsnett.
REN AS har siden 2006 holdt årlig sikkerhetskurs for ca. 4000 personer. Med denne
håndboken/brukerguiden ønsker vi å samle en del av de erfaringene som vi har gjort, med mål om
å øke sikkerheten for de som jobber med elektriske anlegg.
Denne håndboken/brukerguiden plasserer forskriften, veiledningen til forskriften, presiseringer i
Elsikkerhet, normen, REN kommentarer og RENblader inn i en sammenheng.
De forskjellige delene angis med fargekoder som vist under:

■ Forskriftens paragrafer
■ Veiledning
■ Presiseringer fra Elsikkerhet
■ Henvisninger til normer
■ REN kommentarer
■ Henvisninger til RENblad
Normen NEK EN 50110 er sentral når det gjelder elsikkerhet. Den kom ut i ny versjon i 2013. Den
er velskrevet og praktisk og dermed et verktøy som alle som jobber med elsikkerhet bør ha tilgang
til. Vi har valgt å henvise til relevante kapitler i normen under gjeldende forskriftspunkt. De viktigste
forbedringene fra forrige utgave av normen finner man i forordet til normen.
REN gjort en mengde avklaringer med først og fremst DSB men også andre myndighetsorgan, og
har laget en mengde prosedyrer og instrukser i form av RENblader. Det er henvist til disse under
de paragrafer de hører hjemme.
Denne brukerguiden/håndboken eksisterer bare på elektronisk format, og er tilgjengelig på nett via
www.ren.no via abonnement. Informasjon om abonnement finner du på
www.ren.no/produkter/brukerguide-fef-og-fse
Første utgave av RENs brukerguide for FSE ble lagt ut i 2014.
Denne elektroniske utgaven har versjon 2.1 og er oppdatert pr. 19. august 2018.

REN AS © 2018.
Copyright gjelder REN-kommentarene og henvisninger til RENblader.
Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961
er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen uten tillatelse.
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Merk: Dette dokumentet er bare et eksempel på hvordan brukerguide FSE ser ut og
inneholder ikke komplett informasjon.

§7

Overordnet planlegging

I enhver virksomhet skal det være et system for overordnet planlegging.
Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i
denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon
i denne.
Veiledning:
Overordnet planlegging skal minst omfatte:
a)
b)
c)
d)

utarbeidelse av instrukser,
bruk av kvalifisert personell,
nødvendige godkjenninger og tillatelser,
tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og
vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr,
e) etablering av rutiner for standard typer arbeid,
f) opplæring, øvelse og instruksjon, og
g) nødvendig førstehjelpsberedskap.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) pålegger eieren av en virksomhet å føre systematisk
kontroll vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer at eier av en
virksomhet som omfattes av virkeområdet til denne forskriften, har ansvar for å føre
systematisk kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt og at
interne rutiner som er innført følges opp. Delegering av myndighet i forbindelse med
planlegging vil være et eksempel på områder hvor det må foreligge klare rutiner.
Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon
anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene
gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver
opplæring.
Gjennomgangen skal i nødvendig omfang tilpasses relevante
problemstillinger for den enkelte virksomheten og den enkelte ansattes funksjon
(leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet eller leder for kobling). Den må også
omfatte bedriftsinterne instrukser, prosedyrer og retningslinjer når slike foreligger.
Gjennomgangen må etter behov også omfatte instruksjon og praktisk øvelse i bruk
av relevant utstyr.
Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig
opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av
elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg,
være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst
en gang årlig.
Nødvendig førstehjelpsberedskap kan for større virksomheter kreve at det
etableres førstehjelpsberedskap enten som egen beredskapstjeneste eller som en
del av brann- og ulykkesberedskapstjenesten. Det forutsettes da at det utarbeides
organisasjonsplan med tilhørende instrukser. I dette ligger at det må utarbeides
varslingsplan både for varsling av nødetatene (politi, brannvesen og medisinsk
nødhjelp) samt beredskapstjenestens mannskaper.
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Kravet om at personellet skal gjøres kjent med relevante bestemmelser i forskriften
indikerer at en del bestemmelser ikke er aktuelle for visse typer aktiviteter og
spenningsnivåer. Dette betyr at det ikke er krav om at personellet skal være kjent
med krav som ikke er relevante for de oppgavene som de selv utfører.
Ved kjøp av tjenester fra en ekstern virksomhet må eier av anlegget legge
forholdene til rette for at de som skal utføre aktiviteten, får nødvendig opplæring,
øvelse og instruksjon for å utøve aktiviteten i det aktuelle anlegget.
Opplæringen skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll.
Overordnet planlegging bør også omfatte krav i annet regelverk, herunder
vurdering av de ansattes eksponering for elektriske og magnetiske felt. Dette
fagområdet forvaltes av Statens strålevern.
Elsikkerhet 81:(2012)
DSB har mottatt flere henvendelser med spørsmål om krav til kvalifikasjoner for
personell som drifter og vedlikeholder maskiner og har utarbeidet følgende
veiledning.
…les hele innlegget i Elsikkerhet 81.

Elsikkerhet 85: (2014)
TA STRØM PÅ ALVOR
I samarbeid med Energi Norge, El & It forbundet, Nelfo og Stami har vi laget
informasjonsbrosjyren «Ta strøm på alvor». Her tar vi for oss skadevirkninger ved
strømulykker, forebygging av strømulykker og hva man skal foreta seg når ulykken
er et faktum. Brosjyren viser til nyttige nettsider som informerer ytterligere om
strømulykker og strømskader samt melding av strømulykker.
Brosjyren har vi også (som i Elsikkerhet 81) lagt ved dette nummeret og kan rives ut.
Vi oppfordrer virksomhetene til å bruke denne aktivt i det forebyggende
arbeide med strømulykker. Den kan i tillegg lastes ned fra www.dsb.no/stromskader

STRØMSKADER OG MELDING AV ULYKKER FORÅRSAKET AV
STRØMGJENNOMGANG OG LYSBUE
Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB.
Meldingen skal skje via vårt elektroniske skjema Elulykke med personskade.
Skjemaet er tilrettelagt for innmelding av ulykker også uten personskade og uten
sykefravær. Det oppfordres til at også disse meldes inn til DSB. Dette gir oss
verdifull informasjon til statistikk, regelverksutvikling, informasjon og
holdningsskapende arbeid.
Melding av ulykker er pålagt i henhold til følgende forskrifter:
• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 8
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 15
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•
•

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 3-4
Forskrift om maritime elektriske anlegg § 9

Alvorlige ulykker skal i tillegg meldes pr. telefon.
DSB gikk ved årsskifte til 2010 over til elektronisk innrapportering av elulykker med
personskade. Papirskjemaet HR 130 er derfor ikke lenger er i bruk.
Strømskader
I det forebyggende elsikkerhetsarbeidet om strømulykker samarbeider DSB med
bl.a. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og NELFO (Foreningen for EL og ITbedriftene).
Informasjon om medisinsk behandling – når man bør kontakte helsevesenet finner
du på www.stami.no/stromskader
Informasjon om elulykker og håndtering av elulykker finner du på NELFOs
websider www.nelfo.no/stromskader
Tre viktige websider om strømskader:
www.dsb.no/stromskader
www.nelfo.no/stromskader
www.stami.no/stromskader
NYE GUIDER FOR ARBEID I ELEKTRISKE ANLEGG
– HØY- OG LAVSPENNING
For drift av og arbeid i elektriske anlegg gjelder som kjent forskrift om sikkerhet ved
arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). I tillegg viser fse til NEK EN 50110-1 som
metode. Denne normen kom i revidert utgave i 2013.
Ny norm og andre forhold gjorde at bransjen besluttet å revidere brukerguidene.
Som tidligere har det blitt utarbeidet en guide for høyspenning og en for lavspenning.
Arbeidet har pågått i 2013 i bredt sammensatte arbeidsgrupper hvor DSB har deltatt
som observatør.
Begge guidene foreligger nå på markedet og status er som følger:
• Brukerguide for FSE og NEK 50110-1 – høyspenning
Energi Norge har hatt sekretariatet og guiden forelå i januar
• Brukerguide for FSE og NEK 50110-1 – lavspenning
NELFO har hatt sekretariatet og guiden forelå i april Ved utarbeidelse av begge
gudene guidene har fokuset hele tiden vært brukervennlighet ved å få inn flere bilder
og ved å gi flere praktiske eksempler når det gjelder sikket arbeid i elektriske anlegg.
Som tidligere er selve forskriftsteksten i fse tatt inn i guidene, men denne gangen
som et eget kapittel foran i boken, mens forskriftens veiledning ikke er gjengitt. Mye
av innholdet gjenspeiler seg imidlertid i guideteksten. Nytt denne gangen er også at
relevante deler av NEK EN 50110-1 er klippet inn i de ulike kapitlene i guidene.
Høyspenningsguiden kan kjøpes hos Energi Norge eller NEK, mens
lavspenningsguiden kan i tillegg til Energi Norge og NEK, også kjøpes hos NELFO
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Elsikkerhet 88:(2016)
STRØMULYKKE-APP, FOR APPLE- OG ANDROIDENHETER
NELFO lanserte i 2013 strømulykkeappen for smarttelefoner som på en enkel
og oversiktlig måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker.
Appen er utviklet av NELFO, foreningen for EL og IT-bedriftene, i samarbeid
med blant andre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Strømulykkeappen er nå lastet ned over 20.000 ganger!
Appen er lagt ut på «appstore» og «google play» for gratis nedlasting. Brukerne får
automatisk varsling om oppgraderinger.
Appen inneholder fire ulike seksjoner:
• Tips for å hjelpe personer som har vært utsatt for en strømulykke
• Anbefalinger for helsepersonell
• Arbeidsgivers plikter i henhold til regelverk og oppfølging
• Ekstrainformasjon med nyttige lenker
Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rammes om lag 3000 personer i Norge av
strømskader hvert år, og de fleste av disse ulykkene skjer i arbeidssammenheng.
God sikkerhetsopplæring i bedriften skal hindre at slike ulykker skjer.
Allikevel skjer strømulykker. Med denne nyutviklede appen er det vårt håp at
bransjen holder seg oppdatert på hva man skal gjøre hvis noe skjer. En strømulykke
kan medføre store helse-, økonomiske og karrieremessige konsekvenser.
Riktig oppfølging ved en hendelse er viktig. Strømulykker kan gi umiddelbare
skader, som brannskader og hjertestans, og senskader i form av muskel- og
skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet. Appen er utviklet av
NELFO i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, EL & IT Forbundet, Energi
Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den er finansiert av
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap håper at bruk av appen vil bidra til
at elsikkerhetsansvarlige og montører i alle typer elektrovirksomheter blir mer
bevisst på forhold rundt strømulykker og at ulykkesrapporteringen blir bedre. Appen
vil gjøre ulykkesberedskapen og førstehjelpberedskapen bedre. Jo mer man lærer,
desto mer bevisst blir man. Det er mye å lære ved å følge linkene i appen, ikke minst
om helsemessige effekter av strømulykker. Økt kunnskap innebærer at man tar
færre sjanser og holder seg til instrukser og rutiner.
Normer
NEK EN 50110:
Kapitelet Overordnet planlegging beskriver hvordan sikkerhetsarbeid skal utføres
systematisk i en organisasjon. Det henvises også til REN kommentarer.
NEK EN 50110 er mer nedtonet med hensyn på dette og retningslinjene er også
fordelt i ulike kapitler:
• Kap. 4.2 Personell
• Kap. 4.3 Organisasjon
• Kap. 4.6 Verktøy, utsyr innretning mv.
• Kap. 4.9 Beredskap
• Tillegg B.2.1 Revurdering av arbeidstillatelser
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REN kommentar
Alle virksomheter som arbeider i energibransjen skal ha et internkontrollsystem.
Dette er en viktig del av forskriften. Det er således viktig at driftsleder/driftsansvarlig
sikrer at alle prosedyrer, instrukser, krav til og oppfølging av kompetanse og krav til
og oppfølging av verktøy og verneutstyr blir ivaretatt som en del av et helhetlig
internkontrollsystem.
REN har utarbeidet retningslinjer innen internkontroll i form av RENblad:
a) Utarbeidelse av instrukser,
Det er eier ved styret i selskapet som utpeker en driftsleder eller en driftsansvarlig i
virksomheten. Dette skal gjøres ved en instruks som avklarer driftsleder ansvar og
myndighet.
Se RENblad 1023 IK - Instruks - Driftsleder/Driftsansvarlig
Driftsleder/driftsansvarlig kan ved instrukser delegere videre ansvar og myndighet i
virksomheten.
Se RENblad:
1022 IK - Instruks - Leder for kobling
1024 IK - Instruks - Kobler
1021 IK - Instruks - Leder for sikkerhet
1020 IK - Instruks - Ansvarlig for arbeidet
1026 IK - Instruks - Fagansvarlig AUS

b) Bruk av kvalifisert personell,
Sørge for at alt personell i bedriften har de nødvendige kvalifikasjonene for de
oppdragene som bedriften påtar seg. Som et fundament når det gjelder FSE vil det
være å tilfredsstille minimumskravene i Forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav (FEK) for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Det skal sikres at personellet har tilfredsstillende kunnskap og erfaring når det
gjelder spesifikke arbeidsoppdrag. Dette gjelder også tilfredsstillende språk
kunnskap slik at kommunikasjon mellom partene skjer på en sikker måte.
Bedriften må således ha et system som dokumenterer kvalifikasjonene til egne
ansatte.
c) Nødvendige godkjenninger og tillatelser,
Skal man påta seg arbeid for andre, så må man etter FEK §3 Registreringsplikt
være registrert i DSB sitt Elvirksomhetsregister og ha godkjenning for denne typen
oppdrag. I tillegg må man i hovedsak ha nødvendige godkjenninger fra
driftsleder/driftsansvarlig. Dette kan være:
• Arbeidstillatelse som omfatter det nettet og de komponentene det skal jobbes
på.
• Adgangstillatelser. (Se §9)
• Godkjenning som leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet
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Disse tre punktene kan reguleres gjennom utstedt sikkerhetskort fra
driftsleder/driftsansvarlig for en tidsperiode.
d) Tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og
vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr,
På dette området syndes det mye. Det er svært viktig at dette blir ivaretatt gjennom
klart definerte prosedyrer og entydig ansvarsområde spesifisert i internkontroll
systemet. Jevnlig kontroll og oppfølging er nødvendig.
For AUS se RENblad 1701.
e) Etablering av rutiner for standard typer arbeid,
REN sin erfaring er at det er viktig å etablere rutiner for risikovurdering både ved
komplekst arbeid og standard arbeid. Dette er spesifisert i RENblad 1250 som
gjelder for både byggherreforskriften og FSE.
Eksempel på rutiner for standard type arbeid:
1301 IK – Risikovurdering ved linjerydding
1040 IK – Standard prosedyre - Kappemåling
4107 LS nett - Kundetilknytning –SHA plan
I RENblad 1700 (LS)- og 1800 serien (HS) er det en rekke AUS prosedyrer.
f) Opplæring, øvelse og instruksjon
• Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i FSE
anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere der som forholdene
gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver
opplæring. Det er også svært viktig å fange opp de som av en eller annen grunn
ikke får deltatt på den årlige FSE gjennomgangen. Dette kan eksempelvis gjøres
med web kurs.
REN tilbyr bedriftsinterne FSE-kurs.
•

Gjennomgangen skal i nødvendig omfang tilpasses relevante problemstillinger
for den enkelte virksomheten og den enkelte ansattes funksjon (leder for
sikkerhet/ansvarlig for arbeidet eller leder for kobling). Den må også omfatte
bedriftsinterne instrukser, prosedyrer og retningslinjer når slike foreligger.
Gjennomgangen må etter behov også omfatte instruksjon og praktisk øvelse i
bruk av relevant utstyr.

•

Det er krav til at man skal ha kunnskap om relevante bestemmelser. Trenger ikke
kjenne det som går ut over de oppgavene man er satt til.
Opplæring skal være dokumentert i bedriftens IK system.

g) Nødvendig førstehjelpsberedskap.
•

Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig
opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av
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elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg,
være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres
minst en gang årlig.
•

Hjertestarter kan være et godt hjelpemiddel. Det er imidlertid nødvendig med
kurs for personer som skal betjene en hjertestarter.

•

Hjertestartere finner du via Norsk Hjertestarterregister
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