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ADGANGSKONTROLL 

1  Generelt 

Denne instruks gjelder alle høyspenningsanlegg tilhørende Norgesnett, og som 

befinner seg i bygninger eller i inngjerdede områder og hvor det trengs nøkkel 

for tilgang. 

2  Forutsetninger 

Det skal føres kontroll med hvem som til enhver tid har tillatelse til å gi 

personer, som ikke har adgangstillatelse, adgang til høyspenningsanleggene. 

 

Samtidig skal det også føres kontroll med hvem som får adgang til 

høyspenningsanleggene, men som ikke har adgangstillatelse. Utstedelse av 

sikkerhetskort regulerer disse forholdene. 

 

Melding til driftssentralen 

• Driftssentralen må kontaktes før arbeidets start. 

Dette gjelder besøk eller arbeid i trafostasjoner, nettstasjoner, 

linjerydding, kabeloppfølging og AUS arbeid.  

• Opplysninger som ønskes: 

o Navn og telefon nr. på person som er ansvarlig på arbeidsstedet.  

o Denne personen må være tilgjengelig på telefon eller annet 

samband hele tiden.  

o Avgang + nærmere beskrivelse av arbeidsstedet  

 

• Ved arbeidets slutt  

o Anlegget låses og driftssentralen informeres. 
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3  Definisjoner / tillatelser 

▪ Personell som har kryss for Adgangstillatelse (AT) i sikkerhetskort, har selv 

generell adgang til høyspenningsanleggene, eventuelt begrenset til det som 

er angitt i sikkerhetskortet. Personen kan få utlevert nøkkel til anleggene.  

 

▪ Personell som har kryss for AT + Ledsagertillatelse (LT) i sikkerhetskortet, 

har selv generell adgang til høyspenningsanleggene, eventuelt begrenset til 

det som er angitt i sikkerhetskortet. 

 

− Etter først å ha innhentet tillatelse kan personell med LT i 

sikkerhetskortet også ledsage personer uten AT i sikkerhetskortet inn 

i høyspenningsanleggene. Denne tillatelsen til å gi adgang kan kun 

gis av Operativ leder ved Driftssentralen. Tillatelsen kan gis muntlig, 

men skal protokolleres på Driftssentralen. 

 

▪ Personell som har kryss for AT + LT + Gi adgang (GA) i sikkerhetskortet, 

har selv generell adgang til høyspenningsanleggene, eventuelt begrenset til 

det som angitt i sikkerhetskortet. Kan også selv gi adgang til personer som 

han selv ledsager inn i høyspenningsanleggene. 

 

▪ Personer under lærlingekontrakt/opplæring kan få sikkerhetskort med kryss 

for Adgangstillatelse (AT) tidligst 6 mnd. regnet fra opplærings/læretidens 

start. 

Dette forutsetter skriftlig søknad og godkjennelse fra ansvarlig 

sikkerhetskoordinator hos personens arbeidsgiver samt at personen har 

gjennomgått lovpålagt opplæring. 

  

Kortet begrenses til adgang kun sammen med person som har kryss for 

Ledsagertillatelse (LT). 

 

 

 
 

 

 

 


