DRIFTSLEDERS INSTRUKS: SIKKERHETSKORT
NETTEIER
Norgesnett Fredrikstad

Gransket dato/sign
28.05.16, Morten Øyrås

Godkjent dato/sign
28.05.16, Erik I. Hansen

Norgesnett Follo

28.05.16, Morten Øyrås

28.05.16, Erik I. Hansen

Norgesnett Askøy

28.05.16, Morten Øyrås

28.05.16, Jan Valle

Rev.dato
25.02.16
28.05.16
26.10.21

Forfatter:
Lars Lied
Lars Lied
Lars Lied

Merknad:
Korrigert epostadresse
Endret til Norgesnett
Ny logo, presisering av prosess

UTSTEDELSE AV SIKKERHETSKORT

1

Hensikt
Denne instruksen beskriver de krav og retningslinjer som kreves ved utstedelse av
sikkerhetskort. Sikkerhetskort gir nødvendige skriftlige bemyndigelser og tillatelser.
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Omfang
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med
veiledning setter de generelle krav ved utstedelse av sikkerhetskort. Kun de
personene som er bemyndiget, kan utstede sikkerhetskort gjeldene i Norgesnett
sine anlegg.
Innehaveren av sikkerhetskortet plikter til enhver tid å oppfylle gjeldene lover,
forskrifter og instrukser.
Innehaverens arbeidsgiver er ansvarlig for gjennomføring av obligatoriske kurs
med tidsfrister samt informasjon til driftssentral ved endringer i sikkerhetskortet.
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Formål
Denne instruksen beskriver de krav og retningslinjer som kreves ved utstedelse
av sikkerhetskort. Sikkerhetskort gir nødvendige skriftlige bemyndigelser og
tillatelser.

4

Referanser/definisjoner
S-KORT
DRS
DOL
Sakkyndig
driftsleder
Driftsleder

Program for utforming og utstedelse av sikkerhetskort
Drift Registrering System
Driftsentralens Operativ Leder
Er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)
Delegert myndighet til å ivareta de elsikkerhetsmessige
rammebetingelsene for driften av høyspenningsanlegget
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Ansvar
De personene som er bemyndiget kan utstede sikkerhetskort.

5.1

GJENNOMFØRING
Generelle krav i sikkerhetskortet
Paragrafene henviser til FSE
Stedfortreder § 6
Adgangstillatelse § 9

Ledsagertillatelse § 9

Leder for kobling § 11

Leder for sikkerhet § 12

utstedes av driftsleder og innehas kun av
godkjent sakkyndig driftsleder
utstedes av DOL eller andre bemyndige, og gis
til personer med relevant årlig sikkerhetskurs.
Personen kan etter vurdering få utlevert nøkkel
til anleggene
utstedes av DOL eller andre bemyndige, og gis
til personer med adgangstillatelse. For å
ledsage andre personer uten adgangstillatelse
skal tillatelsen innhentes i hvert enkelt tilfelle
fra DOL
utstedes av driftsleder og gis iht. godkjenning
fra DSB. Person med LFK bør være godkjent
som sakkyndig driftsleder
utstedes av DOL eller andre bemyndige og gis
til personer med årlig lovpålagte
sikkerhetskurs, samt nødvendig kompetanse på
sikkerhet
utstedes av driftsleder eller stedfortreder
utstedes av driftsleder, stedfortreder eller DOL
utstedes av driftsleder eller stedfortreder
utstedes av driftsleder eller stedfortreder

Gi adgangstillatelse § 9
Gi adgang § 9
Gi ledsagertillatelse § 9
Godkjenne leder for
kobling § 11
Godkjenne leder for
utstedes av DOL
sikkerhet § 12
I tillegg til de generelle krav gjøres det en personlig vurdering
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Rutine
Søknad om sikkerhetskort
Søknaden skal inneholde:
- Navn, fødselsdato og
telefonnummer for søker
- Hvilken funksjoner det søkes for
- Vedlegg av relevante lovpålagte
sikkerhetskurs
- Underskrift av
arbeidsgiver /sikkerhetskoordinator

Sendes:
Driftsentralen e-post:
kontakt@driftssentralen.no

Ved innvilget søknad:
- Innehaveren av sikkerhetskortet
holder seg oppdatert med de til
enhver tid gjeldende rutiner,
instrukser, sjekklister og
henvisninger på internett.
- Kopi av kursbevis oppbevares
av søkerens arbeidsgiver

Behandling av søknad:
- Personen registreres i
S-KORT databasen
- Henvisninger til
internettsider for relevante
rutiner, instrukser, sjekklister
legges ved søknaden.

Sendes:
Entreprenør/søker

