
Instruks for holdleder. 
 

 (05/05 – HL 6.5) Side 1 af 3 

   
 medarbejderens navn  
 
Ovennævnte medarbejder ved (selskabets navn) bemyndiges herved som holdleder  
i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) bestemmelser med følgende arbejds-
områder: 
 

Stærkstrømsbekendtgørelsen Kapitel 6.5 
Arbejde nær ved højspændingsanlæg under spænding 

 
Dato:    
   Navn 

   Driftsleder 

 
Bemyndigelsen modtaget 
 
Dato:    
   Navn 

   Medarbejder  
 
 
En holdleder er defineret i SB kapitel 3.2.8 således: 
 
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at lede og føre tilsyn 
med arbejde på arbejdsstedet. 
 
En sagkyndig person er defineret i SB kapitel 3.2.1 således: 
 
Person med relevant uddannelse og erfaring, der sætter ham eller hende i stand til at  
bemærke risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre. 
 
Driftslederen er defineret i SB kapitel 3.2.4 således: 
 
Sagkyndig person, som af ejeren af anlægget har fået overdraget ansvaret for drift og  
vedligeholdelse af anlægget. 
 
Instruks er defineret i SB kapitel 3.2.13 således: 
 
Skriftlig meddelelse fra driftslederen, som nærmere præciserer, hvorledes og/eller af hvem 
givne opgaver eller funktioner udføres. 
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I forbindelse med arbejdet skal holdlederen varetage følgende pligter og ansvar jf. SB  
kapitel 6.5. 
 
6.5.3 Før arbejdet. 
6.5.3.1 Holdlederen skal sørge for, at der bliver etableret advarselsmarkering, afspærring 

eller afskærmning som anvist af arbejdslederen eller i instruksen for proceduren 
og i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelserne i 5.10. 

 
6.5.3.2 Holdlederen må ikke lade arbejdet påbegynde, før der er truffet sikkerheds- 
 foranstaltninger som angivet i 6.5.3.1, og der på arbejdsstedet er givet fornøden 

instruktion til alle deltagere i arbejdet om: 
 1. hvilket arbejde der skal udføres, 
 2. arbejdsstedets afgrænsning, 
 3. spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet, 
 4. arbejdets udførelse, 
 5. trufne sikkerhedsforanstaltninger, 
 6. fastsatte sikkerhedsafstande. 
 
6.5.4 Under arbejdet. 
 Holdlederen skal sørge for, 
 - at de trufne sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, så længe arbejdet varer,  

og 
 - at angivne sikkerhedsafstande overholdes. 
 
6.5.5 Efter arbejdet. 
 Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves,  
 før holdlederen 

1. har sikret sig, at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel  
 er fjernet fra anlægsdelen. 

 2. har meddelt alle, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstaltningerne  
vil blive ophævet. 

  Er dette ikke muligt, skal det - ved udsættelse af vagt eller på anden måde -  
sikres, at der ikke opstår risiko for ulykkestilfælde. 

 Ophævelsen af sikkerhedsforanstaltningerne skal herefter ske efter bestemmel-
serne i 5.10.7. 

 Holdlederen skal afslutningsvis sikre sig, at alle til anlægget hørende faste bom-
me, gitre, kapslingsdele, låger o.l., som har været fjernet/åbnet under arbejdet,  

 er genetableret/lukket. 
 
6.5.6 Kortvarigt arbejde. 
6.5.6.1 Ved kortvarigt arbejde forstås arbejde på ca. 15 minutter. Sådant arbejde kan  
 i henhold til 6.5.1.2, undtagelsen, udføres alene under overholdelse af en for  
 arbejdet fastsat sikkerhedsafstand. 
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6.5.6.2 Holdlederen skal, før arbejdet påbegyndes, give fornøden instruktion til alle på ar-

bejdsholdet om, 
 1. hvilket arbejde der skal udføres, 
 2. spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet, 
 3. arbejdets udførelse, 
 4. fastsatte sikkerhedsafstande. 
 Endvidere skal holdlederen udpege en sikkerhedsperson, som under arbejdet 
 - til stadighed skal overvåge den person, der udfører arbejdet og advare  

denne, hvis sikkerhedsafstanden er ved at blive overskredet, 
 - ikke selv må deltage i arbejdet, og 
 - normalt ikke må overvåge mere end én person. Dog må to personer over- 
  våges, hvis disse arbejder sammen om at udføre arbejdet og befinder sig  
  i umiddelbar nærhed af hinanden. 
 Holdlederen og sikkerhedspersonen kan være samme person. 
 Arbejdet må ikke betragtes som afsluttet, før holdlederen har sikret sig, 
 - at værktøj, udrustning og uvedkommende materiel er fjernet fra anlægget, 
 - at alle bomme, gitre, kapslingsdele, låger o.l., som har været fjernet/åbnet  

under arbejdet, er genetableret/lukket. 


