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FAGLIG ANSVARLIG OG ANSVARLIG FOR ARBEIDET I 
LAVSPENNINGSANLEGG (AFA) 

1       Generelt  

Denne instruks gjelder anlegg tilhørende Norgesnett og ved: 

Spenning: opp til og med 1000VAC / 1500VDC 

Alle typer lavspenningsarbeider hvor det ikke skal utpekes LFS. 

 

2  Forutsetninger 

Instruksen er rettet mot virksomheter som arbeider i Norgesnett sine definerte 

lavspenningsanlegg. 

Norgesnett ved driftsansvarlige eller dennes stedfortredere, har bemyndiget 

skriftlig faglig ansvarlig i virksomheter som arbeider i selskapenes 

lavspenningsanlegg, myndighet til å utpeke ansvarlig for arbeidet.  

2.1  Journalføring ved arbeider i Norgesnett sine lavspenningsanlegg 

Virksomheter som arbeider i Norgesnett sine lavspenningsanlegg, og der 

”Ansvarlig for arbeidet” blir utpekt av disse i tråd med det som er nevnt over, 

plikter å føre slik journal: hvem som har utpekt, hvem som er blitt utpekt, 

arbeidssted. 

 

 

 

 

3  Utpeking av AFA  

➢ Rutinemessige bestillinger til entreprenører.  

o På dagtid er det fortrinnsvis utførende firma v/bemyndiget som 

utpeker AFA 

  

➢ Skriftlige bestillinger til egne montører.  

o Den som tar ut bestillingen / arbeidsordren er automatisk AFA og 

noterer sitt navn i rubrikken AFA i bestillingen   

➢ Feilsituasjoner og utenom normal arbeidstid 

o AFA utpekes av bemyndiget person på driftssentralen (DOL)  

o I feilsituasjoner hvor flere lag blir dirigert til samme sted, og det 

ikke er klart hvem som er AFA skal bas/ montør ringe 

driftssentralen som utpeker AFA. 

3.1  Hvem kan utpekes til AFA ved arbeider i lavspenningsanlegg 

De som har kvalifikasjoner i henhold til FKE § 13. (elektrofagarbeider)kan 

utpekes til AFA. 
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4  AFA oppgaver 

4.1  Planlegging av arbeidet  

Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om 

anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering/sikker 

jobbanalyse for det aktuelle arbeidet. Henviser til referansen under. 

Denne planleggingen er delegert til ansvarlig for arbeidet, FSE § 10. 

 

Rutine "Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)" 

Sjekkliste  "Sikker jobb analyse (SJA)" 

4.2  Sikkerhet på arbeidsstedet 

Ansvarlig for arbeidet har myndighet til å planlegge og har ansvar for å 

etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet ved arbeid på eller 

nær ved elektriske lavspenningsanlegg, FSE § 12. 

5  Opplæring 

Kravet til opplæring følger FSE § 7. skal dokumenteres. 
 

 

 


