
Tommy Skauen

Installatørmøter
Norges Nett Askøy



Infratek Elsikkerhet AS

• Sakkyndig kontrollselskap
– 75 ansatte
– Kontor Oslo og Sarpsborg

• Tjenester
– DLE-tjenester
– Kontroll av kWh-målere
– Kontroll av energimerking
– Kursvirksomhet
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• Nåværende og tidligere kunder
– Hafslund Nett
– Fortum Distribution
– Høland & Setskog Elverk 
– Trøgstad Energiverk
– Rakkestad Energiverk
– Fredrikstad Energi Nett
– Energi 1
– Energiselskapet Buskerud
– Lyse Infra
– Lyse Nett
– Ringeriks-Kraftnett 
– NVE
– Notodden Energi
– Bodø Energi Nett
– Nordmøre Energiverk
– Istad Nett

Nasjonal koordineringsgruppe brannkommunikasjon



Tema

• Bruk av jordfeilbrytere A og B i kurser til elbil uttak

• Risikovurdering
– Bruken av anlegget, må involvere bruker
– Konsekvensvurderinger må involvere bruker
– Temperaturforhold som påvirker overbelastningsvern

• Antall kurser til vaskerom

• Tilgjengelighet for vedlikehold



Velg riktig jordfeilbryter



Jordfeilbrytere type A og B

• Jordfeilbryter type A
– Vanlig jordfeilbryter som gir beskyttelse mot vekselstrøms - jordfeil

• Jordfeilbryter type B
– Jordfeilbryter som gir beskyttelse mot like-/og vekselstrøms – jordfeil
– Jordfeilblokk type B er i stand til å gi beskyttelse både ved sinusformet, pulserende DC, 

høyfrekvent og ren DC jordfeilstrøm.
– Bruksområde for type B jordfeilvern er:

• Trefasede AC-/DC-omformere
• Solcelleanlegg
• Trefasede frekvensomformere
• Elektromedisinsk utstyr
• UPS
• Ladning av elbiler 





Utklipp fra en artikkel i TU 6/9 2015

Krav til installasjon
Kravene til ladeinstallasjoner omtales i delnorm 722 i NEK 400, og forteller blant annet at det 
skal være overspenningsvern, og jordfeilvern type B.

5. februar gjorde NK64, komitéen som utarbeider NEK 400, en tolkning av eksisterende krav, 
og gjorde i praksis jordfeilvern type B til et krav. Slike jordfeilvern er normalt ikke installert i 
boliger, som stort sett har type A.

Er dette gjort feil, mangler installasjonen en viktig sikkerhetsmekanisme.
Et type A-vern kan settes ut av funksjon dersom likestrømsjordfeil, eller DC-komponenter, 
lekker tilbake på kursen. Dette kan oppstå etter likeretteren i elbilens lader.

Dette kan føre til at spolen i jordfeilvern av type A oppmagnetiseres, og at 
utløserstrømmen øker. Det gjør det vanskelig å vite hvor stor jordfeil som skal til 
før jordfeilbryteren løser seg ut.
I praksis betyr det at jordfeilvernet kan slutte å fungere, og at du risikerer å ikke oppdage en 
jordfeil som oppstår, enten i selve bilen eller et annet sted i kursen.

Type B-vern oppdager slike jordfeil, og vil løse ut dersom de oppstår. Slike feil kan 
oppstå uansett om du lader i stikkontakten eller med en dedikert ladestasjon.
Dersom ladestasjonen eller ladeboksen allerede har type B jordfeilvern integrert, er det 
imidlertid ingen krav til å også installere et slikt vern i kursen.



Utklipp fra en artikkel i TU 6/9 2015

Kan være mer alvorlig i blandet kurs
Lader du i en eksisterende kurs kan problemet bli større. Om jordfeilvernet settes ut av 
spill, er det ikke sikkert at det vil fungere om andre jordfeil samtidig skulle oppstå i 
kursen.
Har du et eldre elanlegg med felles jordvern for alle kurser, kan konsekvensen 
være at jordfeilvernet ikke fungerer på noen kurser når du lader bilen.
Det kan argumenteres for at du uansett burde vurdere å installere jordfeilvern type B 
dersom du uansett ikke har planer om å legge opp egen kurs.

Vanskelig å dokumentere
Sikkerhetsstyrelsen i Danmark, tilsvarende DSB i Norge, har tidligere gjort undersøkelser 
etter episoder som tyder på at et type A jordfeilvern ikke slår ut på grunn av DC-
komponenter.
DSB har imidlertid ikke dokumentasjon på at dette skjer i praksis, ifølge Grav.
Det er vanskelig å dokumentere når DC-komponenter vil kunne oppstå fra en elbil. Man 
kan koble mange forskjellige biler til et uttak, og det er vanskelig å vite hvilke biler som 
lager DC-komponenter. 





Kommentarer til bruk av A+B

Noen vern leverandører sier:

• Det skal ikke være type A oppstrøms (foran koblet) en type B

• Det skal ikke være type A oppstrøms (foran koblet) en type B, men mindre man har 
en DC-immun type (A RCD).

Det er mulig NK64 kommer til å komme med en kommentar/presisering rundt dette.
Følg med på nk64.no







Risikovurdering
Elbil uttak



Risikovurdering og konsekvensvurdering
Ny kurs til elbillader

Problembeskrivelse:
Borettslag med flere garasjer hvor garasjene er forsynt med hver sin 16A kurs fra 
sikringsskap:
• En eller flere ønsker å ha mulighet for ladning av elbil i sin garasje. Garasjen er 

forsynt og sikret med 16amp. Valget blir å montere opp en boks for elbillader
• I denne boksen monteres: 1 stk. 10amp. sikring, 1 stk. jordfeilbryter type B, 

(alternativt 1 stk. måler), boksen er utstyrt med 1 stk. stikkontakt i kapsling for 
ladning av elbil. 

• Foranstående kurs er sikret med 16 amp. til øvrig installasjon i garasje, punkt for elbil 
er igjen sikret med 10amp. på samme kurs og kabel som resterende installasjon. 

– Her vil da punktet for elbil kvalifisere seg om egen kurs med egen overstrømsvern og egen 
jordfeilbryter, og egen stikkontakt for elbilladning… sant?

Er dette iht. krav og forskrift om kurs for ladning av elbil <10amp. ?

Hva skal en tenke på her i forhold til risiko- og konsekvensvurdering?



Risikovurdering og konsekvensvurdering
Ny kurs til elbillader



Den som prosjekter må ta hensyn til følgende.

• Se og vurdere hensikten og kravet om egen forbrukerkurs.
• Forventet belastningsstrøm (IB) skal være lavere enn overbelastningsvernets nominelle 

verdi (IN)
– Det må også risiko vurderes/prosjekteres om forbrukskursen kommer fra en bolig/leilighet, dersom 

dette er tilfelle så må det på prosjekteres etter 823.433.1 (IB<IN og I2<IZ)
• Bruk av jordfeilbryter B (og den skal ikke ha en foranstående jordfeilbryter A)
• Annen behov av belastning på kursen ut til garasjen.
• Kursen ut til garasjen; forlegningsmåte, lengde, antall koblingspunkter som belastningen 

går igjennom
• Samtidighetsfaktor 1.
• Vurdere muligheten for å kunne installere en ny kurs til uttak for el.kjøretøy fra en 

fordelingen.
• Dokumentere risikovurderingene og eventuelt beskriver bruksbegrensningene
• Avklare med kunde hva er normal bruk av el.installsjonen i garasjen og på den aktuelle 

kursen.
• Uttaket/stikkontakten skal plasseres så nært som praktisk mulig til parkeringsplassen for 

det elektriske kjøretøy som skal forsynes. Dette for at det ikke skal være behov for 
skjøteledninger eller noen spesialtilpassede kabler/ledninger utover det som er standard 
levert med el.kjøretøyet. Og slik at kabler/ledning ikke blir utsatt for unødvendig mekaniske 
påkjenninger.

• Og andre forhold.



Risikovurderinger



Risikovurdering

Hvorfor tar jeg opp dette tema:
• Vi opplever ofte at det ikke blir foretatt risikovurderinger

• Mange risikovurderinger som blir forelagt oss er laget etter at anlegget er ferdigstilt

• Kunden/bruker blir ofte ikke involvert i risikovurderingen og prosjekteringen
– Hvordan skal el.anlegget brukes og hva er behovet?
– Hva skal rommet brukes til ?
– Hvordan er de ytre påvirkningen (tabell 51A)
– Hvilken sannsynlighet er det for feil i det elektriske anlegget
– Hva er konsekvensene ved feil i det elektriske anlegget



Eksempler på hva vi ser
Fjernvarmesentral

Risikovurdering
Eier/bruker har planlagt å rengjøre et teknisk rom i en varmesentral med bruk av 
vannslange eller steamer

• Installatør har valgt utstyr som ikke tåler dette
– For dårlig IP-grad på utstyr
– Kabler i rør i gulv som ikke tåler vann

• Det har ikke vært tilfredsstillende dialog imellom eier/bruker og installatør på dette, 
og installatøren fremlegger i ettertid en risikovurdering som sier at dette rommet er 
som et «tørt rom».

Konsekvensvurdering
Installatør og eier/bruker har helt forskjellige konsekvensvurderinger på stans av 
varmesentralen.
Hvem skal bedømme om de kan leve med konsekvensen av utfall av strømforsyningen



Eksempler på hva vi ser
Helseforetak

Risikovurdering og prosjektering
Nødstrømsforsyning til medisinske rom er ferdig prosjekter og bygget

Det er i ettertid uenighet imellom helseforetak og prosjekterende/installatør om 
risikovurderingen og konsekvensvurderingen av et eventuelt utfall av 
nødstrømsforsyningen.
• Noe av nødstrømsanlegget avviker fra kravene i NEK 400
• Og prosjekterende/utførende har gjort korrigerende tiltak for å opprettholde 

el.sikkerheten

Helseforetaket mener at nødstrømsanlegget ikke er tilfredsstillende bygget

Konsekvensvurdering
Hvem skal bedømme om de kan leve med konsekvensen av utfall av strømforsyningen



Risikovurderinger
Antall kurser til vaskerom



Antall kurser til bad/vaskerom

Hva sier forskriften og normen i forhold til valg av antall kurser til vaskemaskin og tørketrommel

§ 16.Planlegging og vurdering av risiko
Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved 
normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

823.132.1 Prosjektering - Generelt 
Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet, og skal 
være utformet for betjening og bruk av ikke-sakkyndige personer.

823.132.3.02 Funksjonskrav til forskjellige typer rom 
Strømforsyningen til rom i bolig skal være planlagt for den typen bruk som normalt kan forventes for denne typen rom. 
Dette innebærer at alle vanlige funksjoner som krever samtidig strømforsyning skal være ivaretatt.
Strømforsyningen til et rom i en bolig skal være lagt til rette for en normal forventet bruk. 

823.537.09 Bad 
For stasjonært utstyr som er planlagt plassert i et bad, skal det monteres dedikerte uttak, med mindre utstyret er fast 
tilkoblet. 
I rommet forøvrig skal det monteres minst to uttak, med mindre rommets areal er < 3m2 hvor det aksepteres ett 
uttak.
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Risikovurdering ved valg av antall kurser til 
vaskemaskin og tørketrommel
Risikovurderings eksempler vi ser blir bruk ved valg av en kurs til vaskemaskin og tørketrommel:

• Dagens vaskemaskiner/tørketrommel har utstyrt som stadig bruker mindre energi.

• Ved valg av normale maskiner som selges på markedet i dag med myk start og skånsom drift, vil 
kursen også holde for eventuell tørketrommel.

• Det er kun korte perioder av vaske og tørkesyklusen som utstyret bruker mye energi, dette 
avhenger av energiklassen til utstyret.

• Normal bruk av slikt utstyr tilsier at de ulike maskinene ofte ikke brukes samtidig.

• Det er etter 2010 montert mange 15A/C (I2=1,3) jordfeilautomater som har blitt benyttet i denne 
situasjonen. Erfaringen fra dette viser at det i praksis ikke oppleves økte problemer ved denne 
løsningen kontra tidligere 16A/C (I2=1,45).

• Det står i kursfortegnelsen at denne kursen går til vaskemaskin.

• Kunden har ikke sagt noe om tørketrommel !

• Det er ikke lagt opp kurs til tørketrommel.

Er dette en akseptabel risikovurdering og prosjektering?
Nei, dette er ikke en tilfredsstillende risikovurdering og prosjektering
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Energiforbruk og effekt i en vaskemaskin

Hva påvirker maks effekten på en vaskemaskin
• Installert varmeelement og motorstørrelser (2 stk)
• Fysisk størrelse på maskinen og trommelstørrelse påvirker installert maks effekt
• Programtype o.l.

Hva påvirker energiforbruket
• Fysisk størrelse på maskinen og trommelstørrelse
• Vannforbruk (antall liter vann som skal varmes opp)
• Type program som brukes (eks. forvask og hoved vask på 60 grader)
• Hvor fort og mye programmet sentrifugerer
• Motortype og start/drift av motor
• Energiklasse
• O.l.

Tilsvarende vil det være for tørketrommel
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Antall kurser til bad/vaskerom

Hva kan vi normalt forvente brukes av elektrisk utstyr samtidig i et 
bad/vaskerom;

• Tørketrommel (maks effekt ca. 2200W)
• Vaskemaskin (maks effekt ca. 2200W)
• Lys og varme i rommet (effekt 500-1000W)
• Hårføner/krølltang/rettetang (effekt 500-2000W)

• Varmtvannsbereder (dersom den er plassert på bad/vaskerom)

Hvor mange kurser må det det da normalt forventes inn i et bad/vaskerom?
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Beskyttelse mot overbelastningsstrøm
Generelle krav
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823.433.1 Koordinering mellom ledere og overbelastningsvern 
Legg til følgende krav: 
Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder med ledertverrsnitt ≤ 
4 mm2 Cu, mot overbelastning skal tilfredsstille følgende to krav: 
1) ≤
2) 2≤

433 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm 
433.1 Koordinering mellom ledere og overbelastningsvern 
Utløse karakteristikken for et vern som skal beskytte en leder mot 
overbelastning skal tilfredsstille følgende to krav: 
1) IB ≤ In ≤ IZ, og 
2) I2 ≤ 1,45 IZ 



Antall kurser til bad/vaskerom

Prosjektering:
I henhold til bolignormen (NEK 400:823) så er det strengere krav til overbelastning av 
ledere i denne delnormen enn i andre generelle/normale forhold.

823.433.1 Koordinering mellom ledere og overbelastningsvern 
Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder med ledertverrsnitt ≤ 4 mm2 Cu, 
mot overbelastning skal tilfredsstille følgende to krav: 
1) ≤
2) 2≤

Dette betyr at forventet belastningsstrømmen( ) ikke skal være større enn 
vernets nominell strøm( )

Vi må da se på hva er forventet belastningsstrøm i dette rommet eller på denne kursen. 

Vi har ingen kontroll på når de forskjellige belastningene ligger inne med full effekt, dette 
er avhengig av programmene til vaskemaskinen og tørketrommelen, samt temperatur i 
rommet i forhold til om varmekilden (varmekabel/varmeovn) ligger inne med belastning, 
samt når kundene bevist setter på de forskjellige belastningene.
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Antall kurser til bad/vaskerom

Utstyr/belastning Maks 
effekt

Strømstyrke/
Belastningsstrøm

kommentar

Vaskemaskin 2200 W 9,6 amper
Det er varmeelementer som er den 

største belastningenTørketrommel 2200W 9,6 amper

Lys og varme 700W 3,0 amper

Hårføner/krølltang/rettetang 1500W 6,5 amper

Varmtvannsbereder 1950W 8,5 amper

Dersom vi ser på maks strøm ved disse belastningene har vi følgende strømmer:
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Antall kurser til bad/vaskerom

Når vi nå skal prosjektere ny(e) kurs(er) til slike rom skal vi prosjektere de 
slik at kurs ivareta følgende:

• Kabel/ledere skal ikke overbelastes, det betyr at forventet belastningsstrøm skal være 
lavere enn vernets nominelle strøm. 

• Vi må her ta hensyn til maks belastningsstrøm på de forbruksapparatene som en kan 
forventes brukt i rommet og som vil normalt ha samtidig bruk.

– Dersom vaskemaskin og tørketrommel brukes samtidig og de ligger inne med maks effekt 
samtidig vil belastningsstrømmer bli 19,2 amper.

– Dersom varme, lys, vaskemaskin og tørketrommel brukes samtidig og de ligger inne med 
maks effekt samtidig vil belastningsstrømmer kunne bli 22,2 amper.

– Dersom hårføner, varme, lys, vaskemaskin og tørketrommel brukes samtidig og de ligger 
inne med maks effekt samtidig vil belastningsstrømmer kunne bli 28,7 amper.

• I2-verdien på vernet skal ikke være større enn strømføringsevnen på 
kabelen/lederne.

• Hver av de stasjonere forbruksapparatene skal ha egen stikkontakt/uttak (dedikert uttak)
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Eksempler på maks utløsertid ved bruk av 15 A, B-automat  

• 19 amper belastning (tilsvarer 1,27*In) ≈ aldri

• 22 amper belastning (tilsvarer 1,47*In) ≈ 30 minutter

• 28 amper belastning (tilsvarer 1,87*In) ≈ 2 minutter
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Koordinering mellom ledere og vern
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Tommys vaskemaskin 
(Energi klasse A) (vask på 60 grader)
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Tidsforbruk 66 minutter
Energiforbruk 1,7 kWh
Makseffekt 2,3 kW
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Tommys tørketrommel

Tidsforbruk 84 minutter
Energiforbruk 2,9 kWh
Makseffekt 2,4 kW
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Antall kurser til bad/vaskerom

Eksempel på løsningsforslag vaskerom:

• 1 kurs til lys, varme og vaskemaskin:
– Dersom varme, lys, og vaskemaskin brukes samtidig og de ligger inne med maks effekt 

samtidig vil belastningsstrømmer kunne bli 12,6 amper.

• 1 kurs til tørketrommel:
– Dersom tørketrommel ligger inne med maks effekt vil belastningsstrømmer kunne bli 9,6 

amper.

• 1 kurs til varmtvannsbereder dersom det er plassert i dette rommet. Belastningsstrøm 
vil kunne bli 8,5 amper.
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Antall kurser til bad/vaskerom

Eksempel på løsningsforslag baderom:
• 1 kurs til lys, varme og vaskemaskin:

– Dersom varme, lys, og vaskemaskin brukes samtidig og de ligger inne med maks effekt 
samtidig vil belastningsstrømmer kunne bli 12,6 amper.

• 1 kurs til tørketrommel:
– Dersom tørketrommel ligger inne med maks effekt vil belastningsstrømmer kunne bli 9,6 

amper.

• 1 kurs til varmtvannsbereder dersom det er plassert i dette rommet. Belastningsstrøm 
vil kunne bli 8,5 amper.

• Det må også vurderes til hvilken kurs (eller egen kurs) som belastningen til 
stikkontakten ved speil (hårføner, krølltang, rettetang) skal tilkobles, når denne 
belastningsstrømmen kan bli 6,5 amper.
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Antall kurser til bad/vaskerom

Dersom det er valgt andre/dårligere løsninger enn det som er angitt i eksemplene 
over.

DLE (sakkyndige kontrollselskap) ønsker da å se hvilken risikovurdering og prosjektering som 
er lagt til grunn for valgt løsning.

• Er det tatt høyde for alle normale behov i boenheten
– Det er normalt i dagens samfunn å ha både tørketrommel og vaskemaskin.

• Er anlegget egnet for forutsatt bruk
– Det er normalt i dagen at kundene må bruke vaskemaskin og tørketrommel samtidig.

• Er kunden orientert om valgt løsning og informert om hva dette betyr i forhold til normal 
bruk av anlegget, samt er kunden enig i den valgt løsningen.

– Har kunden fått en bruksanvisning for elanlegget i boenheten og da info om begrenset bruk av 
anlegget i hht. 823.514.01.

• Hvordan er det sikret at kabel/ledere ikke er overbelastet.

• Antall uttak som er montert i forholdt til normal forventet behov.

• Har vaskemaskin og tørketrommel fått egen stikkontakt/uttak (dedikert uttak)
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Antall kurser til kjøkken

823.132.3.02 Funksjonskrav til forskjellige typer rom 
Strømforsyningen til rom i bolig skal være planlagt for den typen bruk som normalt kan 
forventes for denne typen rom. Dette innebærer at alle vanlige funksjoner som krever samtidig 
strømforsyning skal være ivaretatt. 
Strømforsyningen til et rom i en bolig skal være lagt til rette for en normal forventet bruk. 

Hva kan vi normalt forventes brukes av el.utstyr samtidig i et kjøkken;
• Stekeovn
• Kokeplater
• Oppvaskmaskin
• Varmtvannsbereder
• Kaffetrakter
• Lys og varme i rommet

• Hvor mange kurser må det det da normalt forventes inn i et kjøkken ?
For eksempel
– 1 komfyrkurs, 
– (1 kurs VVB,) 
– 1 kurs oppvask 
– 1 kurs lys, varme, kaffetrakter, kjøleskap o.l.
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NEK 399. Forhold som må vurderes.
Omgivelsestemperaturens påvirkning på overbelastningsvern
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Isolasjon på fase-ledere kan påvirkes av UV-lys fra lystoffrør

• Er informert om erstatningssaker på bolig/leilighetsbygg som er 5-10 år

• Erstatninger kan bli på millionbeløp

• Noen type installasjonskabler har lederisolasjon som ikke tåler UV-lys fra lysstoff rør.
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Tilgjengelighet for vedlikehold

§ 16.Planlegging og vurdering av risiko
• Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er 

beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den 
forutsatte bruk.

§ 17. Tilgjengelighet for vedlikehold
• Anlegget skal være planlagt og utført slik at

– det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,
– det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,
– og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.

Veiledning til § 17
• Ved planlegging og utførelse må det foretas en vurdering av hyppigheten og 

omfanget av det vedlikehold av anlegget som med rimelighet kan forventes. I denne 
vurderingen må det tas hensyn til bl.a. at

– enhver periodisk inspeksjon, prøving, reparasjon m.v. som er nødvendig må kunne utføres 
sikkert og lett, og at

– effektiviteten av sikkerhetstiltakene er sikret.



513.1 Generelt 
• Alt utstyr, herunder ledningssystemer, skal anordnes slik at betjening, tilsyn og 

vedlikehold av utstyret og adkomst til dets tilkoblinger kan foregå så enkelt som 
mulig. Tilgjengeligheten skal ikke i vesentlig grad forringes ved at utstyret er montert 
i kapslinger eller skap. Unntak er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 526.3. 

526.3 Alle sammenkoblinger skal være tilgjengelige for tilsyn, prøving/måling og 
vedlikehold, med følgende unntak: 
• kabelskjøter forlagt i grunnen, 
• kompoundfylte eller innstøpte skjøter o.l., 
• sammenkoblinger mellom ”kalde ender” og varmeelement, for takvarme, gulvvarme 

og røroppvarming, 
• en sammenkobling utført med sveising, lodding eller egnet kompresjonsverktøy, og 
• en sammenkobling som del av et utstyr i samsvar med tilhørende produktnorm. 



ELSIKKERHET Nr. 80 (2012)

KRAV OM TILGJENGELIGHET I LAVSPENNINGSANLEGG – FEL § 17
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg stiller i §17 krav om at anlegget skal være tilgjengelig for ettersyn, 
vedlikehold, betjening og prøving. Dette innebærer at det skal være mulig å kunne kontrollere tilstanden på 
komponenter i anlegget, enten ved at anlegget er åpent for inspeksjon, eller ved at deksler kan fjernes ved bruk av 
tilpasset verktøy eller nøkler.
Bruk av måleinstrumenter kan i noen sammenhenger erstatte direkte inspeksjon der dette ikke er mulig ved å måle 
isolasjonsmotstand, temperaturstigning, deteksjon av metaller, elektromagnetiske felt og elektriske strømmer. 
Eksempler på dette er kontroll av innstøpte varmekabler, skjult varme og kabler forlagt i vegg.
Kravet i forskriften er at elektriske anlegg, og de delene dette er satt sammen av, må kunne kontrolleres på en egnet 
måte når dette anses nødvendig. Kontrollen må ikke medføre skader på bygningskonstruksjonen eller innredning. 
Hensikten med kontrollen er å verifisere at anlegget er sikkert. 
Veiledningen til § 17 angir at det ved planlegging og utførelse også må tas hensyn til hyppighet og omfang på 
vedlikehold og at nødvendig inspeksjon, prøving og reparasjon må kunne utføres på en sikker og lett måte. Dette 
innebærer nødvendigvis ikke at alle deler av installasjonen må være lett tilgjengelig, men at de kan gjøres tilgjengelig 
på en enkel måte slik at kontroll og vedlikehold kan gjennomføres sikkert. Noen ganger er for eksempel deler av 
anlegget plassert på loft eller i trange omgivelser. For å kunne oppfylle kravet i § 17 vil det kunne være tilstrekkelig at 
eier sørger for tilgang til alle deler av anlegget ved å fjerne
hindringer og forenkle tilgang.
Det må også vurderes hvor ofte kontroll må gjennomføres og hvem som skal ha ansvaret for dette. Fordelingskap og 
koblinger må kontrolleres av elektrofagfolk og det vil ofte være nødvendig å demontere kapslinger eller lokk ved hjelp 
av egnet verktøy. Utstyret er utført slik at det skal kunne demonteres for kontroll. Å demontere elektrisk utstyr fra 
innredning for å komme til tilkoblinger og kontakter, for eksempel platetopp, vil også være akseptabelt dersom dette 
kan utføres av én person med enkelt verktøy i løpet av noen minutter.
Å måtte demontere innredning eller bygningskonstruksjoner er derimot i strid med kravet om tilgjengelighet i § 17, 
med mindre innredningen er utført med tanke på enkel tilgang til elektrisk utstyr; dvs. lokk og dører som kan fjernes 
for hånd eller med enkle grep ved hjelp av et enkelt verktøy. Dersom det er nødvendig å åpne deksler må det også 
være tilstrekkelig arbeidsrom for å kunne gjennomføre kontroll og vedlikehold. Kontakter montert i sokkel til 
kjøkkeninnredning kan være umulig å kontrollere eller vedlikeholde med mindre bunnplate i skap kan fjernes.



Den som prosjekterer må ta hensyn til følgende.

• Anlegget skal være tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og 
prøving

• Anlegget skal ha tilstrekkelig plass til å kunne skifte ut og montere enkeltenheter

• Vurdere hyppigheten og behovet for vedlikehold, samt omfang av vedlikehold. 
– Det vil være forskjellige behov av tilgjengelighet til vedlikehold i et elektrisk anlegg. 
– Det er normalt lite behov av vedlikehold på kabler og ledninger. 
– Noe mere behov av koblingsbokser o.l. 
– Mens det er mest behov for tilgang og vedlikehold på brytere og stikkontakter, og særlig når 

de har stor belastning.

• Anlegget skal være bygget slikt at arbeid kan foretas uten fare for den som utfører 
arbeidet.



Eksempler på tilstrekkelig tilgjengelighet
• Ta bort løse skuffer og hyller i innredninger, for å få tilgang til el.anlegget
• Demontere en komfyr som tar noen få minutter og kan utføres av en person
• Flytte på hvitevarer og som kan trekkes ut (oppvaskmaskin, kjøleskap o.l)
• Installasjonsmateriell og el.utstyr som har lav effekt og forbruk trenger mindre 

vedlikehold og vi kan derfor tillate noe lavere tilgjengelighet. 

Eksempler på ikke tilstrekkelig tilgjengelighet
• Demontering av integrert hvitevarer som tar lang tid og krever flere personer til for å 

fremskaffe nok tilgjengelighet for vedlikehold/bytte o.l.
• Demontering av innredninger som tar lang tid, for å fremskaffe nok tilgjengelighet for 

vedlikehold/bytte o.l.
• Sikringsskapdør kan ikke lukkes opp på grunn av fysiske hindringer, slik at vi ikke kan 

vedlikeholde og bruke/betjene sikringer, jordfeilbryter og annet utstyr som er 
installert i sikringsskapet.

• Sikringsskap står inne i et skap/garderobeskap og det må demonteres mye 
innredninger for å få tilstrekkelig tilgang til sikringsskapet



Takk for oppmerksomheten


