
 
 

 
 

1 Formål 

Denne instruks baser seg på ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske 
anlegg”, og skal fullt ut dekke de krav som der fremkommer. Således er dette en lokal 
tilpasning av forskriften, til virksomheten ved HiØ. En risikovurdering av arbeid i S-302 er 
også et grunnlagsdokument for denne sikkerhetsinstruksen.   

 

2. Virkeområde 
 
Instruksen gjelder for laboratorium S-302. 

 
3. Ansvar 
 
Dekan ved avdeling for Ingeniørfag er ansvarlig for sikkerheten ved laboratoriet, og for at 
denne instruks vedlikeholdes og etterleves. 

 
4. Organisering 
 
Dekan utpeker en laboratorieansvarlig, som er ansvarlig for drift og vedlikehold av 
laboratoriet. Utpekingen skal være skriftlig, og det skal fremgå perioden for virketiden.  
 
Kvalifisert personale ved HiØ og Østfold Fagskole kan benytte laboratoriet til undervisning og 
FoU, etter avklaring med laboratorieansvarlig. De plikter å sette seg inn i denne instruksen 
og følge den. 

 
5. Overordnet planlegging, og opplæring. 
 
Det er utarbeidet en overordnet plan og en risikovurdering, som styrer denne instruksen i 
sammenheng med andre instrukser, rutiner og risikovurderinger.  
 
Studenter som skal utføre laboratorieøvinger på S-302, skal gjøres kjent med denne 
instruksen, og skriftelig bekrefte at de har forstått hva den innebærer.  
 
Dersom studenter skal gjennomføre praktiske forsøk som ikke er styrte laboratorieoppgaver, 
skal de først ha gjennomgått øvelse i bruk av det elektriske anlegget og utstyret på 
laboratoriet. De skal også ha gjennomgått opplæring i livreddende førstehjelp, for ikke mer 
enn et år siden. ( opplæring gis av avd. for Helsefag ) Det nødvendige omfanget av praktisk 
laboratorieøvelse,avgjøres av laboratorieansvarlige. Normalt vil studenter i avgangstrinnet 
tilfredsstille dette kravet.(kvalifiserte studenter) 
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6. Adgang 
 
Når det foregår laboratorievirksomhet, er det bare de studenter som deltar i øvingene som 
har adgang til rommet.  
 
Når det ikke foregår laboratorieøvinger, kan skrivebordene benyttes som leseplasser. 
Spenningen til arbeidsbenkene skal da være slått av med nøkkelbryter. Det fremgår av 
signallys at spenning er slått av. 
 
Dersom kvalifiserte studenter eller kvalifisert personell utfører praktiske forsøk, kan også 
skriveborden benyttes som leseplasser av andre. De som utfører forsøkene får da ansvar for 
å påse at ikke noe ureglementert skjer.  
 

 
7. Planlegging 
 
Ved utarbeidelse av laboratorieoppgaver, skal sikkerheten tas hensyn til. Alle koblinger skal 
være berøringssikre. Dette oppnår blant annet ved å benytte spesielle laboratorieledninger, 
differensialprober for oscilloskopmåling, og skilletransformatorer. Det må ikke forekomme 
blanke krokodilleklemmer på laboratoriet. 
 
Roterende maskiner skal ha sine bevegelige deler innkapslet. 
 
Alle utsatte deler skal være forsynt med utjevningsforbindelse, også provisoriske 
oppkoblinger. 

 
8. Sikkerhet ved arbeid og arbeidsmetoder 
 
Studentene kan koble opp apparater og kretser i spenningsløs tilstand. Før spenningssetting 
må koblingen godkjennes av en kvalifisert person.   
 
Studenter har ikke adgang til å arbeide med spenning uten at en kvalifisert person er 
tilgjengelig i 3 etasje, og det skal alltid være minst tre kvalifiserte studenter tilstede. 
 
Hver arbeidsbenk skal forsynes med sin egen skillebryter, tavlevoltmeter og  
nødutkoblingsbryter.  
 
Når anlegget ikke er i bruk skal det kobles fra med en låsbar nødutkoblingsbryter. Nøkkel 
oppbevares av laboratorieansvarlig.  

 
 
Vedlikehold 
 
Det skal utføres årlig kontroll med anlegg og utstyr, etter egne sjekklister. Normalt før 
studiestart på høsten. Utstyr som ikke lenger tilfresstiller sikkerhetskravet, skal merkes og 
fjernes fra rommet. 

 
 


