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1. Formål 

Hindre skade på person, husdyr og eiendom ved at forskrifter og instrukser følges. 

2. Beskrivelse 

Instruksen gjelder kobling av KV(kortslutningsvern) for lavspent inntakskabel i Lyse 

Elnetts fordelingsskap(«Inntaksskap») i forbindelse med målerbytte i kundes anlegg. Slik 

begrensning fremkommer av sikkerhetskortet. 

2.1 Utpeking av AFA 

• AFA utpekes i sikkerhetskort utstedt av Driftsleder i Lyse Elnett 

• Den som skal utpekes som AFA skal blant annet dokumentere gjennomført 

førstehjelps- og forskriftskurs innen siste år. 

 

2.2 Utpeking av AFA for det enkelte oppdrag 

• Utpeking for det enkelte oppdrag skjer ved at den enkelte utpeker seg selv ved å 

føre navnet sitt på skjemaet for” Sikker-jobb-analyse”(SJA).  

• AFA skal informere de andre i arbeidslaget om sin rolle som” Ansvarlig for arbeidet”  

• SJA-skjemaet skal kunne legges frem så lenge det aktuelle arbeidet pågår.  

 

2.3 Ut- og innkobling av KV i fordelingsskap ved målerbytte 

• AFA benytter trekantnøkkel spesifisert av Lyse Elnett til åpning av skap. 

• AFA åpner fordelingsskap og sjekker at tilstanden på samleskinner og sikringslister 

er forsvarlig. Ved skade på «innmat», skal Lyse Elnett selv betjene disse. 

• AFA kontakter Lyse Elnetts Driftssentral og informerer om hvilket fordelingsskap(«S-

nummer»), samt hvilken kurs som skal kobles UT. 

• AFA kobler ut sikringslist, kontrollerer allpolig brudd, samt sikrer mot innkobling. 

• AFA sikrer at fordelingsskap er forsvarlig låst mens arbeidet pågår. 

• Før innkobling kontakter AFA Lyse Elnetts Driftssentral og informerer om hvilket 

fordelingsskap(«S-nummer»), samt hvilken kurs som skal kobles INN. 

• Etter innkobling skal AFA sikre at sikringslist er i korrekt posisjon, og at aktuelle 

faser derved er innkoblet. 

• AFA er ansvarlig for at fordelingsskap er forsvarlig lukket etter arbeidet. Ved 

problemer med låsemekanisme eller lignende skal Lyse Elnett kontaktes. Dersom 

skapet ikke kan lukkes skal AFA vente på montør fra Lyse Elnett før hen forlater 

stedet. 

3. Verneutstyr 

Se instruks for personlig verneutstyr. 
 


