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1 Arbeidsvarsling skjema for arbeid på og ved Bybanens infrastruktur 
Navn på tiltak  

Dato på søknad (dd.mm.yyyy)  

Revisjonsnummer på søknad (1.0, 1.1 etc.)  

Navn på innsender  

 

1.1 Utførende firma 
Firmanavn  

Organisasjonsnummer  

Kontaktperson  

Telefon  

E-post  

Fakturering Skal bistand fra 
Bybanen AS 
faktureres?  

Ja   Nei   

Faktura referanse for Bybanen AS kostnader  

Fakturaadresse for Bybanen AS kostnader  

Oppdrag som krever bistand fra Bybanen AS vil bli fakturert etter gjeldende priser. 
  

mailto:drift@bybanen.no
mailto:ruh@bybanen.no


Bybanen AS Arbeidsvarslingsskjema for arbeid på og 
ved Bybanens infrastruktur 

Side: 
 2 / 6 

Dokumentansvarlig: 
Kjetil Nøstdal 

Kontrollert av: 
Stein Dvergsnes 

Godkjent av: 
Marianne R. Kramer 

Dato: 
18.03.2020 

Utgave: 
 1.3 

 

Telefon Driftssentralen Bybanen: 95989460 
Vakttelefon Bybanen AS: 95301195 
E-post Bybanen As: drift@bybanen.no 
Rapportering av uønsket hendelse: ruh@bybanen.no 
 

1.2 Generelle avklaringer 
No.  Ja Nei Kommentar 
1.  Medfører arbeidet endring på eksisterende infrastruktur (inkl. 

software), nyinstallasjoner og/eller teknisk dokumentasjon av 
infrastruktur underlagt Bybanen AS sin forvaltning? 
Hvis ja, oppgi navn på teknisk kontakt i Bybanen AS i 
kommentarfeltet, samt fyll ut nødvendig informasjon kap. 2. 

   

2.  Medfører arbeidet endringer på vogn, ombordutstyr og/eller 
tilhørende teknisk dokumentasjon? Hvis ja, oppgi navn på 
teknisk kontakt i Bybanen AS i kommentarfeltet, samt fyll ut 
nødvendig informasjon kap. 2. 

   

3.  Er dette arbeidsvarsel knyttet til en byggesak langs 
Bybanen? Hvis ja, legg inn byggesaksansvarlig i Bybanen 
AS i kommentarfelt og kommunalt saksnr. 

   

4.  Har stedsansvarlig / sikkerhetsansvarlig gjennomført 
entreprenørkurs for arbeid på Bybanens infrastruktur? 
 

   

5.  Er det nødvendig med utkobling av strøm? 
 
 

   

6.  Ansvarlig søker må gjennomføre en risikovurdering. 
Tiltak fra risikovurderingen må fremgå på 
arbeidsbeskrivelsen ref. avsnitt  1.3. 

   

7.  Skal personell fra Bybanen delta på sikker jobbanalyse 
(SJA)? 
*Dersom Bybanen skal delta på SJA må dette varsles om god tid i 
forkant. 

   

8.  Skal det benyttes skinnegående kjøretøy? 
 
 

   

9.  Har skinnegående kjøretøyet vært godkjent for Bybanen 
infrastruktur tidligere? Hvis ja, angi dato i kommentarfeltet. 
 

   

10.  Har arbeidet påvirkning på vognfremføring / trafikkavvikling? 
Dersom ja, angi estimert forsinkelse per vogn i 
kommentarfeltet (oppløsning i sekunder).  

   

11.  Entreprenør er innforstått med at driftssentralen skal varsles 
ved oppstart og når det kan settes trafikk på sporet igjen. 
 

   

12.  Entreprenør er innforstått med at «Skjema påsetting av 
trafikk» (vedlegg) skal sendes Bybanen AS samme dag som 
det er satt trafikk på sporet igjen. 

   

13.  Entreprenør er innforstått med at Bybanen AS har egen 
gravemeldingstjeneste og at eksiterende infrastruktur over 
og under bakken blir ivaretatt ved gjennomføring av 
entreprenørens tiltak. 

   

14.  For arbeid langs vei og Bybane;  
Er arbeidet søkt godkjent av veimyndighetene, ref. Håndbok 
301? 
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1.3 Arbeidsbeskrivelse 
1.3.1 Detaljert arbeidsbeskrivelse 
(kan eventuelt legges ved søknad og refereres til følgende i tittel: 1.3.1 Detaljert arbeidsbeskrivelse – «navn på tiltak») 
 

1.3.2 Beskrivelse av aktuelle tiltak iht. risikovurdering. 
 (kan eventuelt referees til egen risikoanalyse og legges ved søknad) 
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1.3.3 Skisse for arbeid inkl. skiltplan 
(kan eventuelt legges ved søknad og refereres til følgende i tittel: 1.3.3. Skisse for arbeid inkl. skiltplan – «navn på 
tiltak») 
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Oppstart Arbeid Dato (dd.mm.yyyy): Klokkeslett (hh:mm): 
Ferdig Utført Arbeid Dato (dd.mm.yyyy): Klokkeslett (hh:mm): 
Tidsrom det skal arbeides Dag fra / til: Tidsrom: 
Arbeidskategori 
Iht. BST kap. 9.2 (rev. 1.4) 

 

 

1.4 Bekreftelse fra prosjekterende eller byggherre 
Sted / dato: 
 
 
 
 

Underskrift / firma: 

Gjelder kun ved byggearbeid på/ved infrastruktur. Bekreftelse fra prosjekterende eller byggherre på at Bybanens 
eksisterende infrastruktur er ivaretatt. [ref. avsnitt 1.2 punkt 13]. 

Eventuelle kommentarer: 

 

1.5 Utførende firmas signatur 
 

Navn Stedsanavarlig: Telefonnummer: 
 

Navn Sikkerhetsansvarlig: Telefonnummer: 
 

Sted / dato: Navn: Utførende firmas signatur (innsender): 

Merk: Stedsansvarlig / sikkerhetsansvarlig må ha gjennomført BBAS entreprenørkurs før oppdraget kan godkjennes. 
Det må påregnes behandlingstid på 3-7 dager.  
 
 

1.6 Godkjenning Bybanen AS 

Dato: Underskrift Bybanen: 

Arbeidsvarsel nummer  Bistand faktureres? Ja   Nei  
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1.7 Dokumentreferanser 
Dato Utgiver Dokumentnummer Rev. Tittel 

     

     

     

     

     

     

     

     

2 Ved endringer på infrastruktur 

2.1 Referanse til nytt tegningsunderlag / software dokumentasjon 
Dato Utgiver Dokumentnummer Rev. Tittel 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2.2 Referanse til eksisterende tegningsunderlag / software dokumentasjon 
Dato Utgiver Dokumentnummer Rev. Tittel 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

mailto:drift@bybanen.no
mailto:ruh@bybanen.no

	1 Arbeidsvarsling skjema for arbeid på og ved Bybanens infrastruktur
	1.1 Utførende firma
	Oppdrag som krever bistand fra Bybanen AS vil bli fakturert etter gjeldende priser.
	1.2 Generelle avklaringer
	1.3 Arbeidsbeskrivelse
	1.4 Bekreftelse fra prosjekterende eller byggherre
	1.5 Utførende firmas signatur
	1.6 Godkjenning Bybanen AS
	1.7 Dokumentreferanser
	2 Ved endringer på infrastruktur
	2.1 Referanse til nytt tegningsunderlag / software dokumentasjon
	2.2 Referanse til eksisterende tegningsunderlag / software dokumentasjon

	Navn på tiltak: 
	Navn på innsender: 
	Firmanavn: 
	Organisasjonsnummer: 
	Kontaktperson: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Faktura referanse for Bybanen AS kostnader: 
	Fakturaadresse for Bybanen AS kostnader: 
	KommentarMedfører arbeidet endring på eksisterende infrastruktur inkl software nyinstallasjoner ogeller teknisk dokumentasjon av infrastruktur underlagt Bybanen AS sin forvaltning Hvis ja oppgi navn på teknisk kontakt i Bybanen AS i kommentarfeltet samt fyll ut nødvendig informasjon kap 2: 
	KommentarMedfører arbeidet endringer på vogn ombordutstyr ogeller tilhørende teknisk dokumentasjon Hvis ja oppgi navn på teknisk kontakt i Bybanen AS i kommentarfeltet samt fyll ut nødvendig informasjon kap 2: 
	KommentarEr dette arbeidsvarsel knyttet til en byggesak langs Bybanen Hvis ja legg inn byggesaksansvarlig i Bybanen AS i kommentarfelt og kommunalt saksnr: 
	KommentarHar stedsansvarlig  sikkerhetsansvarlig gjennomført entreprenørkurs for arbeid på Bybanens infrastruktur: 
	KommentarEr det nødvendig med utkobling av strøm: 
	KommentarAnsvarlig søker må gjennomføre en risikovurdering Tiltak fra risikovurderingen må fremgå på arbeidsbeskrivelsen ref avsnitt 13: 
	KommentarSkal personell fra Bybanen delta på sikker jobbanalyse SJA Dersom Bybanen skal delta på SJA må dette varsles om god tid i forkant: 
	KommentarSkal det benyttes skinnegående kjøretøy: 
	KommentarHar skinnegående kjøretøyet vært godkjent for Bybanen infrastruktur tidligere Hvis ja angi dato i kommentarfeltet: 
	KommentarHar arbeidet påvirkning på vognfremføring  trafikkavvikling Dersom ja angi estimert forsinkelse per vogn i kommentarfeltet oppløsning i sekunder: 
	KommentarEntreprenør er innforstått med at driftssentralen skal varsles ved oppstart og når det kan settes trafikk på sporet igjen: 
	KommentarEntreprenør er innforstått med at Skjema påsetting av trafikk vedlegg skal sendes Bybanen AS samme dag som det er satt trafikk på sporet igjen: 
	KommentarEntreprenør er innforstått med at Bybanen AS har egen gravemeldingstjeneste og at eksiterende infrastruktur over og under bakken blir ivaretatt ved gjennomføring av entreprenørens tiltak: 
	KommentarFor arbeid langs vei og Bybane Er arbeidet søkt godkjent av veimyndighetene ref Håndbok 301: 
	131 Detaljert arbeidsbeskrivelse kan eventuelt legges ved søknad og refereres til følgende i tittel 131 Detaljert arbeidsbeskrivelse  navn på tiltakRow1: 
	132 Beskrivelse av aktuelle tiltak iht risikovurdering kan eventuelt referees til egen risikoanalyse og legges ved søknadRow1: 
	Klokkeslett hhmm: 
	Klokkeslett hhmm_2: 
	Dag fra  til: 
	Tidsrom: 
	Eventuelle kommentarer: 
	Navn Stedsanavarlig: 
	Telefonnummer: 
	Navn Sikkerhetsansvarlig: 
	Telefonnummer_2: 
	Sted  dato_2: 
	Navn: 
	Underskrift BybanenArbeidsvarsel nummer: 
	Bybanen AS_6: 
	DatoRow1: 
	UtgiverRow1: 
	DokumentnummerRow1: 
	RevRow1: 
	TittelRow1: 
	DatoRow2: 
	UtgiverRow2: 
	DokumentnummerRow2: 
	RevRow2: 
	TittelRow2: 
	DatoRow3: 
	UtgiverRow3: 
	DokumentnummerRow3: 
	RevRow3: 
	TittelRow3: 
	DatoRow4: 
	UtgiverRow4: 
	DokumentnummerRow4: 
	RevRow4: 
	TittelRow4: 
	DatoRow5: 
	UtgiverRow5: 
	DokumentnummerRow5: 
	RevRow5: 
	TittelRow5: 
	DatoRow6: 
	UtgiverRow6: 
	DokumentnummerRow6: 
	RevRow6: 
	TittelRow6: 
	DatoRow7: 
	UtgiverRow7: 
	DokumentnummerRow7: 
	RevRow7: 
	TittelRow7: 
	DatoRow8: 
	UtgiverRow8: 
	DokumentnummerRow8: 
	RevRow8: 
	TittelRow8: 
	DatoRow1_2: 
	UtgiverRow1_2: 
	DokumentnummerRow1_2: 
	RevRow1_2: 
	TittelRow1_2: 
	DatoRow2_2: 
	UtgiverRow2_2: 
	DokumentnummerRow2_2: 
	RevRow2_2: 
	TittelRow2_2: 
	DatoRow3_2: 
	UtgiverRow3_2: 
	DokumentnummerRow3_2: 
	RevRow3_2: 
	TittelRow3_2: 
	DatoRow4_2: 
	UtgiverRow4_2: 
	DokumentnummerRow4_2: 
	RevRow4_2: 
	TittelRow4_2: 
	DatoRow5_2: 
	UtgiverRow5_2: 
	DokumentnummerRow5_2: 
	RevRow5_2: 
	TittelRow5_2: 
	DatoRow6_2: 
	UtgiverRow6_2: 
	DokumentnummerRow6_2: 
	RevRow6_2: 
	TittelRow6_2: 
	DatoRow7_2: 
	UtgiverRow7_2: 
	DokumentnummerRow7_2: 
	RevRow7_2: 
	TittelRow7_2: 
	DatoRow8_2: 
	UtgiverRow8_2: 
	DokumentnummerRow8_2: 
	RevRow8_2: 
	TittelRow8_2: 
	DatoRow1_3: 
	UtgiverRow1_3: 
	DokumentnummerRow1_3: 
	RevRow1_3: 
	TittelRow1_3: 
	DatoRow2_3: 
	UtgiverRow2_3: 
	DokumentnummerRow2_3: 
	RevRow2_3: 
	TittelRow2_3: 
	DatoRow3_3: 
	UtgiverRow3_3: 
	DokumentnummerRow3_3: 
	RevRow3_3: 
	TittelRow3_3: 
	DatoRow4_3: 
	UtgiverRow4_3: 
	DokumentnummerRow4_3: 
	RevRow4_3: 
	TittelRow4_3: 
	DatoRow5_3: 
	UtgiverRow5_3: 
	DokumentnummerRow5_3: 
	RevRow5_3: 
	TittelRow5_3: 
	DatoRow6_3: 
	UtgiverRow6_3: 
	DokumentnummerRow6_3: 
	RevRow6_3: 
	TittelRow6_3: 
	DatoRow7_3: 
	UtgiverRow7_3: 
	DokumentnummerRow7_3: 
	RevRow7_3: 
	TittelRow7_3: 
	DatoRow8_3: 
	UtgiverRow8_3: 
	DokumentnummerRow8_3: 
	RevRow8_3: 
	TittelRow8_3: 
	Dato1_af_date: 
	Dropdown2: [Velg]
	Check Box3: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box4: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	13: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off

	5: 
	0: Off
	1: Off

	6: 
	0: Off
	1: Off

	7: 
	0: Off
	1: Off

	8: 
	0: Off
	1: Off

	9: 
	0: Off
	1: Off

	10: 
	0: Off
	1: Off

	11: 
	0: Off
	1: Off

	12: 
	0: Off
	1: Off


	Bilde5_af_image: 
	Dato6_af_date: 
	0: 
	1: 

	Dropdown7: [Velg]
	Sted  dato: 
	Dato8_af_date: 
	0: 
	1: 

	Dato11_af_date: 
	Check Box13: 
	0: Off
	1: Off



