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Installasjon av Solcelleanlegg
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Solcelleanlegg – Farer og utfordringer

• Høye DC spenninger < 1000 VDC
• Ytre påvirkninger (Lysbue) 
• Overlast/Kortslutning  - Lave strømmer på DC-side
• DC- lekkstrømmer gjennom inverter/omformer
• Støy og EMC problemer
• Berøringsfare (Skal være SELV/PELV eller Kl. II men paneler kan være skade
• Anlegg som blir en del av bygningskroppen, fasadeintegrert og takintegrert 
• Koordinering med brannstrategi 
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NEK 400
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EN 50438



Hva er elektriske arbeider på et solcelleanlegg?

En solcelle-installasjon omfatter både:
– Bygningsmessige arbeider
– Mekaniske arbeider
– Elektriske arbeider
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Hvem kan utføre installasjon av Solcelleanlegg?

• Registrerte elektroforetak 
• kan være totalleverandør av solcelleanlegg. 
• kan også være underleverandør til en solcelleleverandør / solcellentrepenør.

• Solcelleleverandører som ikke oppfyller kravene i FEK, må overlate 
elektroinstallasjonsarbeider knyttet til bygging av solcelleanlegg til et registrert elektroforetak.

• Solcelleleverandører som ikke selv oppfyller kravene til å stå registrert i 
Elvirksomhetsregisteret, må oppgi i evt. markedsføring at de kun benytter registrerte 
elektroforetak til å utføre elektroinstallasjonsarbeider knyttet til bygging av solcelleanlegget. 

• Registrerte elektroforetak 
• kan benytte ufaglærte til å utføre bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, jf. fek § 6 fjerde ledd. 

• Dette forutsetter imidlertid at ufaglærte, på lik linje med kvalifisert personell, er omfattet av 
elektroforetakets internkontroll og at den ufaglærte følger elektroforetakets rutiner. 

• Prinsippet her er at den ufaglærte skal bli direkte fulgt opp av en sakkyndig person.
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Branner i solcelleanlegg



Krav til DC-bryter der kabler føres inn i bygget
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På grunn av flere innrapporterte branner i DC-brytere 
har det lenge vært praksis å, så langt det lar seg gjøre, 
unngå bruk av bryter ved å plassere vekselretter på 
utsiden av bygget eller direkte ved innføringspunktet av 
DC-kablene. 

I NEK 400:2022 er kravet endret noe. I tillegg til 
løsningene som ble godtatt i 2018-utgaven, kan man nå 
velge å gi kablene mekanisk beskyttelse. Dette betyr i 
praksis at kablene kapsles inn i spikersikre metallrør i 
vegg.

Alle DC-kabler mellom omformer og moduler skal også 
merkes.



Krav brannbeskyttelse til DC-bryter eller solcelleomformer
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Det stilles krav til at kapslingen til solcelle-
omformer eller DC-bryter skal være av et 
ikke-brennbart materiale. Alternativt kan DC-
bryter eller solcelleomformer monteres på en 
ikke-brennbar overflate. 

Dette betyr at man må finne ut hva som er 
størst av høyde og bredde på DC-bryter eller 
vekselretter. Dette målet tilsvarer hvor mye 
utstikk brannplata må ha fra alle bryterens 
sider.



Merking av bygninger med solcelleanlegg



Kontroll av Solcelleanlegg

• Kontrollert ca 100 solcelleanlegg pr nå i 2022, primært takmonterte anlegg på boliger

• Status pr juli (etter ca 50 tilsyn)
• 88% av de kontrollerte anleggene hadde avvik. 
• Det ble avdekket i snitt 4,6 avvik pr. anlegg med feil.

• Eksempel på avvik:
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NEK 446-2022 gjør det enklere å 
dokumentere, drifte og vedlikeholde

NEK IEC 62446-serien består av flere 
deler, som totalt sett gir beskriver hvordan 
dokumentasjon skal utformes, hvordan 
idriftsettelsestester skal utføres og 
anbefalinger for preventivt, korrigerende 
og ytelsesbaserte vedlikehold.

Dette bidrar til mer effektive og trygge 
anlegg, noe som er ønskelig både for eier 
og arbeider.
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NEK 446:2022 - Fotovoltaiske solenergisystemer



Lading av elektriske kjøretøy/Ladeklare bygg
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Lading av elektriske kjøretøy
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Ladeklare bygg  - NEK 400:2022-824
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Ladeklare bygg  - NEK 400:2022
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Ladeklare bygg  - NEK 400:2022
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Ladeklare bygg  - NEK 400:2022



Branner med elektrisk årsak
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Branner i batteri-installasjoner


