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SKOGRYDDING LANGS HØY- OG LAVSPENNINGSLINJER, NORGESNETT 

1  Hensikt 

Ved ethvert skogryddingsoppdrag som er initiert av Norgesnett, skal det være 

utpekt en instruert person for å overvåke sikkerheten i forhold til de elektriske 

faremomentene. Dette skal sikre at man i arbeidet tar hensyn til de spesielle farer 

som er tilstede når skogrydding blir utført i nærheten av strømførende linjer. Hos 

Norgesnett vil denne funksjon benevnes Sikkerhetsansvarlig Linjerydder (SAL). 

2  Gyldighetsområde  

Instruksen gjelder ved skogryddingsoppdrag bestilt av og utført langs linjer 

tilhørende Norgesnett.  

 

Denne instruks vil være å se på som en utvidelse av definisjonen ”Arbeid nær 

ved spenningssatt anlegg ”, jfr. FSE § 17, gjennom at også arbeid i nærheten av 

spenningssatt anlegg vil bli pålagt lignende planlegging og 

sikkerhetsforanstaltninger som om arbeidet var ”nær ved”. 

3  Opplæring 

Alle som blir godkjent som SAL hos Norgesnett skal ha gjennomgått relevant 

opplæring / årlig kurs, godkjent av driftsleder, jfr. § 7 i FSE. Når kurset er 

gjennomført/godkjent, utstedes personlig sikkerhetskort med tidsbegrenset 

gyldighet og med kryss for Sikkerhetsansvarlig Linjerydder. 

 

4  Godkjenning 

Godkjent SAL plikter å ha god kjennskap til ansvar, risiko og netteiers gjeldende 

rutiner. Den som er skriftlig godkjent som SAL skal med jevne mellomrom 

praktisere i denne funksjonen for å kunne opprettholde kompetansen.  

 

Det understrekes at SAL, som kun er godkjent etter denne instruks, ikke kan 

være LFS ved utkopling og jording av en anleggsdel. Dersom det oppstår behov 

for utkopling og jording, må SAL kontakte Driftsoperativ leder (DOL), som 

sørger for at det blir utpekt en LFS som er godkjent etter ”Instruks for leder for 

sikkerhet ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg (LFS)" 

5  Utpeking 

SAL utpekes for hvert enkelt skogryddingsoppdrag, blant de som på forhånd er 

godkjent til å inneha denne funksjonen. Utpeking kan skje muntlig. 

Utpeking av SAL kan kun gjøres av DOL ved driftssentralen. 

Hvis utpekt person ikke føler seg kompetent til å utøve sin funksjon som SAL 

ved et bestemt arbeidsoppdrag, er det hans/hennes plikt å melde fra om dette til 

DOL 
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6  SAL skal personlig: 

− underrette arbeidslaget om sin funksjon som SAL før arbeidet starter 

− gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet 

− fastsette sikkerhetsavstand eller gjøre arbeidslaget oppmerksom på farlige 

arbeidsposisjoner 

− gi beskjed til DOL ved driftssentral når ryddingen starter og slutter for dagen 

og hvilken avgang og spesifikt område som skal ryddes. 

− oppgi til DOL hvilken radio/mobiltelefon SAL kan nåes på og sørge for at 

SAL alltid er tilgjengelig så lenge arbeidet pågår 

− gi tillatelse til igangsetting av arbeidet 

− stoppe arbeidet dersom skogryddingsoppdraget av sikkerhetsmessige årsaker 

krever utkopling av høyspenningslinjen og ta nødvendig kontakt slik at det 

blir utpekt en LFS for utkoplingsarbeidet 

− bare delta i arbeidet i den utstrekning det er forenlig med oppgaven som 

SAL 

− utarbeide og dokumentere risikoanalyse / sikker jobbanalyse 

 

Ved skogbrannfare, torden og lignende: 

- Kontakte DOL og evt lokalt brannvesen før arbeidet starter for å vurdere om 

arbeidet kan gjennomføres som planlagt. 

- Sørge for evt. ekstra beredskap 

- Stoppe arbeidet dersom risikovurdering tilsier dette 

- Kontrollere arbeidsstedet etter at arbeidet er avsluttet 
 

7  Meldinger om uønskede/uforutsette hendelser 

- Alle uønskede/uforutsette hendelser skal omgående meldes til DOL 

(uønskede hendelser,nestenulykker, personskader, tekniske avvik, uhell o.l.). 

 


