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TEK/TEV Søknad om adgang/sikkerhetskort for TrønderEnergi Kraft/Vind sine anlegg 

Utgave: 3.02 Dok. ansvarlig.: Kjøren, Morten Godkjent av: Kjøren, Morten Sidenr: 1 av 3 

Navn: Stilling: 

Firma: Født: 

E-post-adresse: Mobilnr: 

Arbeidsområde/ 
anlegg: 

Ansattnr/ 
Ekstern: 

Type oppdrag: Tidsrom: 

Opplæring/kompetanse. 
Alle feltene må fylles ut med kryss (ikke aktuell eller at kravet er oppfylt) 

Bekreftet Ikke aktuelt 

Arbeid med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 
Tilfredsstiller kandidaten kompetansekravet gitt i FEK § 6, 

• dokumentert med fagbrev

• dokumentert med erfaring

Gjennomført opplæring eller repetisjon i FSE i løpet av siste 12 mnd. 

Gjennomført kurs i førstehjelp i løpet av siste 12 mnd. 

Gjennomført nedfiringskurs (for linjepersonell) i løpet av siste 12 mnd. 

Gjennomført GWO-kurs (for vindkraftpersonell) i løpet av siste 24 mnd. 

Kjennskap til faremomenter i HS-anlegg slik at kandidaten er skikket til å ha selvstendig adgang 
i høyspenningsanlegg: 

• har fått gjennomgang og har erfaring i de aktuelle anlegg

• har gjennomført ett av kursene adgang til elektriske anlegg eller leder for sikkerhet.

Det dokumenteres/bekreftes at Driftsledersinstrukser (DI) er gjennomgått og at vedkommende 
har forstått innhold og konsekvenser på brudd av DI/HMS bestemmelsene.   

For de som skal inneha roller som Leder for sikkerhet (LFS) og/eller Leder for kobling (LFK): 
Gjennomført Trainor sitt e-læringskurs for LFS i løpet av siste 12 mnd. 

Forstår LFS (høyspent)/Ansvarlig for arbeid (AFA) (lavspent) sin rolle i hht § 12 FSE og har 
nødvendig autoritet, samt kan kommunisere med Leder for kobling (LFK) på norsk 

For produksjonssentralpersonell: 
Forstår Leder For Kobling (LFK) sin rolle i hht § 11 FSE 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458?q=FSE#KAPITTEL_7-3-1
http://kval.tronderenergi.no/eknet/portal_search.aspx?rpmain=9&searchtop_sid=0&searchtop_mid=0&searchtop_include=&q=driftsleders+instrukser&search_class=-99
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458?q=FSE#KAPITTEL_7-4-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458?q=FSE#KAPITTEL_7-4-2
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Det søkes om godkjenning for følgende punkter i sikkerhetskortet: 

Aktivitet Kryss av Begrenset til enkelte anlegg? 

Adgangstillatelse 
Ledsagertillatelse 
Leder for kobling (LFK) (Prod.sentral) 
Lokal leder for kobling (LLFK) 
Leder for sikkerhet (LFS) (høyspent) 
Ansvarlig for arbeid (AFA) (lavspent) 
Gi adgang 

   Gjelder søknaden selvstendig adgang med utlevering av nøkler/ adgangskort? Ja Nei 

Gjelder søknaden adgang under ledelse av ledsager    Ja Nei 

Det bekreftes at kandidaten er vurdert etter kriterier gitt i dette dokument samt TEK Sikkerhetskort og bekrefter herved at kandidaten er 

kvalifisert /egnet til at driftsleder kan delegere myndighet til vedkommende slik at han/hun kan ta ansvar for oppgaver i tilknytning til de anlegg 
TEK og/eller TEV er operatør for. 
Det bekreftes at søker til sikkerhetskort er vurdert til å ha tilstrekkelig opplæring, kompetanse og kunnskap for adgang og/eller arbeid på de  
arbeidsområder og anlegg som er beskrevet. |

  Dato:____________ 

Navn ansvarlig leder: ____________________________________ 

Underskrift ansvarlig leder:__________________________________ 

Søknad sendes til sikkerhetskort@tronderenergi.no 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

For Driftsleder i TrønderEnergi Kraft AS eller TrønderEnergi Vind AS: 

Arbeidsområde/anlegg:  Anlegg TEK er operatør for    Anlegg TEV er operatør for  

Gyldighetsområde:   Vannkraftanlegg      Vindkraftanlegg    Linje    Nettstasjoner 

Begrensninger:   __________________________________ 

Gyldig til:  __________________________________ 

Sikkerhetskort utstedes: Ja Nei 

Instruks utstedes: Ja Nei 

Nøkler/adgangskort utleveres: Ja Nei 

http://kval.tronderenergi.no/eknet/portal_search.aspx?q=sikkerhetskort&search_class=-99#rpShowDynamicModalDocument-6230
mailto:sikkerhetskort@tronderenergi.no
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Gyldigheten på sikkerhetskortet går automatisk ut, hvis det ikke blir fornyet i forbindelse med årlig pålagt 
repetisjon av ”Forskrift om sikkerhet og arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE), førstehjelp og Leder for 
sikkerhet der det er aktuelt. 

 Dato:____________ Underskrift Driftsleder: _____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
For HR: 

Dokumentert i IFS: Ja Nei 

Dato:_____________ Sign: _____________________________ 

Vedlegg/henvisninger/referanser: 

Eksterne referanser: 

 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 
 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr 
 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2005) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20130619-0739.html
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20130619-0739.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626
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