
Beskrivelse 
Ved arbeid på Drammenbanen ble det arbeidet med skinne-/veimaskin. Elsikkerhetsplan for arbeid «nær-ved spenningsatt 

anlegg» var lagt til grunn for arbeid . Arbeidsstedet var mellom to tuneller. Høydebegrensning på maskinen var ikke justert 

riktig i forhold til høyden på kontaktledningen. Kontaktledningen var også senket til et lavere punkt enn maskinfører var klar 

over på grunn av at arbeidsstedet lå mellom to nærliggende tuneller. I en løfteoperasjon kom en del av bom/stikke av 

maskinen innenfor risikoavstanden som resulterte i  lysbue/overslag.

Fører av skinne-/veimaskin som var LFS (Leder for el-sikkerhet) for løfteredskap hadde også glemt å melde seg inn hos 

Elkraftsentralen.

Skadeomfang/konsekvens
Ingen personskade, KL-vakt Bane Nor måtte rykke ut, mindre/ingen skader på personell eller materiell. Føreren ble fratatt 

godkjenning som LFS (Leder for  el- sikkerhet) for bruk av løfteredskap i 3 mnd.

Direkte utløsende årsaker 
❑ Pga. manglende sjekk ble det ikke  oppdaget at høydebegrensning var stilt inn på for høy høyde

❑ Maskinfører løftet for høyt

❑ Lav høyde på KL i dette tilfelle 5.05 m over SOK(skinne overkant) (mellom tuneller (i tråd med TRV (teknisk  regelverk) 

( Bane NOR)

❑ Brudd STY-600991 Instruks for bruk av løfteredskap ved elektrisk jernbane.

Bakenforliggende årsaker 

Menneskelig

❑ Manglende kontroll av virkelig avstand mellom KL og SOK (skinne overkant) på den aktuelle strekningen.

❑ Mangelfull innmelding hos elkraftsentralen. 

❑ Mangelfull justering av høydebegrensning på maskin 

❑ Brudd på FSE §10 planlegging av arbeid §12 Sikkerhet på arbeidstedet og §17 arbeid nær ved  spenningsatte deler

Teknisk 

❑ Ingen  funn.

Organisatorisk

❑ I planleggingen kunne det bli lagt merke til avstanden mellom tunellene og dermed lav KL. 

❑ Påminnelse om at høyden sjekkes før høydebegrensning tas i bruk.

❑ Manglende etterlevelse STY -600991 Instruks for bruk av løfteredskap ved elektrisk jernbane.

Tiltak/læring
❑ I planlegging sjekkes det om det er mulighet for at kontaktledningene er senket på strekningen

❑ Det plasseres lasermålere i skinne-/veimaskinene for å kunne sjekke faktisk høyde på 

strømførende deler 

❑ Føreren skal minnes på i forutgående møter om å melde seg inn hos Elkraft på gjeldene Elsikkerhetsplan

❑ Grundig gjennomgang  av sikker jobbanalyse iht .dagen arbeidsoppgave  som operatør Skinne 

/veimaskin skal utføre.

❑ Regelverket i FSE forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. må følges
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Hendelsessted med tilstøtende tuneller 

Avstander ift. arbeid «nær ved» 


