
Instruks for holdleder. 
 

 (05/05 – HL 6.4) 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 6.4 
Arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg 

 
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 be-
mærke 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. 



Instruks for holdleder. 
 

 (05/05 – HL 6.4) Side 2 af 3 

I forbindelse med arbejdet skal holdlederen varetage følgende pligter og ansvar jf. SB ka-
pitel 6.4. 
 
6.4.3 Før arbejdet. 
6.4.3.2 Holdlederen skal sørge for, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger som anført  

i følgende pkt. 1 til 4. Opgaverne må ikke påbegyndes, før der foreligger klar-
melding fra koblingslederen. 

 1. Kontrol af spændingsløs tilstand før arbejdsjording. 
Før arbejdsjording af en anlægsdel (se følgende pkt. 2) skal det kontrolleres, 
at anlægsdelen er spændingsløs på jordingsstedet. 

  Undtagelse: 
Fast installerede jordsluttere tillades sluttet uden forudgående  
spændingsprøve ved jordslutteren, såfremt det kan ske uden risiko for 
betjeningspersonalet eller andre personer. 

Kontrollen skal udføres på den eller de ledere, som skal jordforbindes og 
kortsluttes. 

 
 2. Arbejdsjording. 
  Arbejdsjording skal udføres i det omfang, som er krævet i 6.4.4. 
  Bestemmelserne gælder også for ledere, der fører fra et stjernepunkt til en  

slukkespole. 
 
 3. Kontrol af gennemført arbejdsjording. 
  Holdlederen skal ved selvsyn sikre sig, at fornødne arbejdsjordinger er  

opsat. 
 
 4. Advarselsmarkering eller afspærring. 

Der skal i fornødent omfang opsættes advarselsmarkering eller afspærring for 
at hindre, at spændingsførende anlægsdele fejlagtigt kan blive opfattet som 
spændingsløse. 

 Note: For udførelse, opsætning og nedtagning af advarselsmarkering og afspærring gælder 
bestemmelserne i 5.10. I bilag 2 er der endvidere angivet retningsgivende  
 eksempler på, hvornår der skal opsættes advarselsmarkering, og hvornår der skal 
opsættes afspærring. 

 
6.4.5 Under arbejdet. 
6.4.5.1 Holdlederen må ikke lade arbejdet påbegynde før 
 1. der er truffet sikkerhedsforanstaltninger som anført i 6.4.3 og 6.4.4, 
 2. koblingslederen er blevet oplyst om arbejdets påbegyndelse, og 
 3. der på arbejdsstedet er givet fornøden instruktion til alle deltagere i arbejdet  

om  
arbejdsstedets afgrænsning, 

  hvilket arbejde der skal udføres, 
  trufne sikkerhedsforanstaltninger. 



Instruks for holdleder. 
 

 (05/05 – HL 6.4) Side 3 af 3 

6.4.5.3 Holdlederen skal sørge for, 
1. at arbejdsjordinger, der er etableret i henhold til 6.4.3.2, pkt. 3, til stadighed 

opretholdes. 
  Undtagelse: 

Under måling eller afprøvning kan jord- og kortslutningsforbindelsen 
være fjernet. Dette gælder også under til- og frakobling af måle- eller 
afprøvningsudstyret, hvis det ellers vil være umuligt at foretage denne 
til- og frakobling. Det er dog i så fald en forudsætning, at den pågæl-
dende anlægsdel har været jordforbundet og kortsluttet umiddelbart  
inden tilkoblingen af måle- eller afprøvningsudstyret. 

 
 2. at arbejde på en luftledning eller en anlægsdel i forbindelse med luftledning 

indstilles, hvis der ses eller høres tordenvejr i arbejdsområdet. 
 
6.4.6 Efter arbejdet. 
6.4.6.1 Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves, før hold-

lederen har meddelt enhver, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstalt-
ningerne vil blive ophævet, og at anlægsdelen, der har været spændingsløs under 
arbejdet, herefter skal betragtes som spændingsførende. 

 Kan denne meddelelse ikke gives til enhver, der har deltaget i arbejdet, skal det - 
ved udsættelse af vagt eller på anden måde - sikres, at der ikke opstår risiko for 
ulykkestilfælde. 

 
6.4.6.2 Sikkerhedsforanstaltninger skal ophæves på en sådan måde, at der ikke kan  
 opstå fare. 
 Ved nedtagning af transportabelt jordingsudstyr skal forbindelserne til jord fjernes 

sidst. 
 
6.4.6.3 Anlægsdelen må kun meldes klar til indkobling af holdlederen og først efter,  
 at denne har sikret sig, 
 - at alle arbejdsjordinger er fjernet fra anlægsdelen, 
 - at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra 

anlægsdelen, 
 - at alle til anlægget hørende permanente bomme, gitre, kapslingsdele, låger  

o.l., som har været fjernet/åbnet under arbejdet, er genetableret/lukket. 
 


