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AGENDA

• Informasjon fra Hafslund Nett ved tilknytning
– Elsmart
– Krav til rør og dokumentasjon
– Spørreundersøkelse
– AMS
– NEK 399
– Avvik målerplassering

• Informasjon fra DLE Fredrikstad Nett 

• Informasjon fra DLE Hafslund Nett 
– Tilsynsplan
– Rettemelding
– Feilstatistikk

• Informasjon fra Infratek Elsikkerhet AS
– Markedskontroll
– Bruk av jordfeilbryter type A og B (på samme kurs), 
– Eksempler på risikovurderinger
– Kurs til elbil
– Samsvarserklæringer
– Overspenningsvern
– Mottatte spørsmål
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Meldinger Elsmart

• Stort pådrag
• Behandlingstid stort sett under 15 dager på 

serviceerklæringen
• Minner om krav til meldinger 

– Nettleiebestilling
– Situasjonskart
– Enlinjeskjema
– Energi og effektbudsjett

• Utfyllende opplysninger finnes her:
– https://www.hafslundnett.no/proff/melding_om_inst

allasjonsarbeid__moi_/12313
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Vi har som mål å 
behandle alle meldinger 
under 125A på under 
15 virkedager.



Elsmart – brukerprofil/selskapsinnstillinger

• Brukerprofil/innstillinger for saksbehandlere
– epostadresser/mobilnr
– aktivere varsler om ønskelig
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Elsmart

• Kundedata
– Riktig anleggsadresse
– Kundens bostedsadresse er viktig!
– Riktig kundedata

• Kart i Elsmart – vil innføre krav om at dette skal 
benyttes
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Feil adresser/epost 
resulterer i forlenget 
behandlingstid. 
Vi venter på 
kundeaksept og kunde 
venter på brev



Elsmart
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Elsmart

• Blokkmelding
– Utfordringer?
– Utbygger – kopiere til alle anleggene, evt fylle ut 

kundedata på alle anleggene
– Kan ferdigmelde deler av anleggene
– Melding arkiveres først når alle anlegg er 

ferdigmeldt

• Ferdigmelding
– Påfør dato/tid min 5 dager frem
– Endringer – må koordinere med entreprenør og 

målermontør (se kontaktinfo til målemontør i notat i 
meldingen – først etter tildelt arbeidsordre)
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Ferdigmelding –
min 5 dager frem



Krav til rør for stikkledning

• Røde DV rør kvalitet SN8 (fleksibelt rør tillates på 
stikkledninger privat grunn)

• Røde stive rør SN8 ved veikryssinger
• Rør avsluttes 50cm fra skap/vegg/stolpe
• Ingen rør under bygg!
• Grøft med rør dokumenteres med bilder
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Rør inngår i 
stikkledningproduktet

X



Spørreundersøkelse

• Har startet med spørreundersøkelse  - skal 
sendes ut hver måned til installatører og 
sluttkunder

• Ønsker tilbakemeldinger for kontinuerlig 
forbedring

• Tilfreds? Hvis ikke ønsker vi konkret 
tilbakemelding

• Anonym besvarelse
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TNS Gallup sender ut 
spørreundersøkelsene
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AMS Utrulling



Totalt installasjonsvolum per leverandør
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Ca. 640 000  installasjoner av
direktemålte anlegg

Ca. 35 000  installasjoner av
indirektemålte anlegg*

Ca. 7 000  installasjoner av
kommunikasjonsinfrastruktur

og nettstasjonsovervåking
* Installasjoner utført av OneCo vil ikke starte før 2017



AMS Måleren
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AMS Tekniske data på måleren

• AMS-måler med innebygget bryter skal monteres i alle nye og ombygde 
direktemålte anlegg. 

• Dette setter krav til beskyttelse av måler mot overbelastning og kortslutning:

– Overbelastning: 
• Ingen endring fra dagens krav.

– Kortslutning:
• Gjennomsluppet energi igjennom måler < 90	000���
• ��	
� � 3��

• Dette er i praksis relevant der Ik strømmer er høye, og vernet må dimensjoneres for 
sikker utkobling .

• NB. Den interne bryteren skal ikke benyttes som servicebryter.
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AMS Antenner
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NEK 399

• NEK 399 gir åpning for å benytte to løsninger, 
«enebolig prinsipp» og «blokk prinsipp».

• Hafslund Netts retningslinje «01-03-01 
Stikkledning utførelse» henviser til REN-blad 
4100. Noen av løsningene beskrevet i REN-
bladet vil ikke bli godkjent av Hafslund Nett, 
disse er listet opp i retningslinjen.

• På de neste foilene viser vi enlinjeskjemaer for 
prinsippene med illustrasjonstegninger fra REN 
som vi vil godkjenne.

• Hafslund Nett vil fra nå begynne å legge ved 
enlinjeskjema som viser godkjente vern i forhold 
til Elsmart meldingen.
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NEK 399 «enebolig prinsippet»
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NEK 399 «blokk prinsippet» for enebolig med hybel
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NEK 399 «blokk prinsippet»
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NEK 399 «blokk prinsippet»
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Avvik målerplassering
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• Vi ser at NEK 399 ikke er så entydig at vi kan kreve 
målerne plassert i etasjefordelere. Men vi ønsker at 
dette skal være standarden.

• Det jobbes med saken og vi håper å komme dit at vi 
kan kreve målerne plassert i etasjefordelere.

• Hafslund Nett har ikke noen myndighet til å gi 
dispensasjon fra NEK 399, men når det gjelder 
målerplassering sier de i FAQen for normen at 
målerplassering er et privatrettslig forhold mellom 
kunde og nettselskapet.

• Plassering av målere langt unna leilighetene gir 
utfordringer med tanke på kundens tilgang til de nye 
målerne gjennom HAN(Home Area Network) 
grensesnittet.



Installatørmøte 2016

Det lokale eltilsyn – DLE

Fredrikstad Nett AS

Alexander Graarud





NettNettNettNettNettNettNettNett TjenesterTjenesterTjenesterTjenesterTjenesterTjenesterTjenesterTjenester StrømStrømStrømStrømStrømStrømStrømStrøm

FKV / TSFKV / TSFKV / TSFKV / TS

Fredrikstad Nett *Fredrikstad Nett *

Askøy Nett Askøy Nett 

Follo NettFollo Nett

MAIKMAIK
Askøy Energi 

kraftsalg

Askøy Energi 

kraftsalg

Follo EnergiFollo Energi

NettpartnerNettpartnerNettpartnerNettpartnerNettpartnerNettpartnerNettpartnerNettpartner

VærsteVærsteVærsteVærsteVærsteVærsteVærsteVærste

Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad 

FjernvarmeFjernvarmeFjernvarmeFjernvarme

Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad 

FjernvarmeFjernvarmeFjernvarmeFjernvarme

Mørk fiberMørk fiberMørk fiberMørk fiberMørk fiberMørk fiberMørk fiberMørk fiber

FEAS BredbåndFEAS Bredbånd

Røyken KraftRøyken KraftRøyken KraftRøyken KraftRøyken KraftRøyken KraftRøyken KraftRøyken Kraft

Norsk Enøk og Norsk Enøk og Norsk Enøk og Norsk Enøk og 

EnergiEnergiEnergiEnergi

Norsk Enøk og Norsk Enøk og Norsk Enøk og Norsk Enøk og 

EnergiEnergiEnergiEnergi

51% Fredrikstad Energi ASFredrikstad Energi ASFredrikstad Energi ASFredrikstad Energi AS 49%
Fredrikstad kommune Hafslund

100 % eid 100 % eid 



Våler Skiptvet

Rakkestad

Marker

Eidsberg

Rømskog

Trøgstad
Askim

Spydeberg

Hobøl

Moss

Rygge

Råde

Fredrikstad

Halden

Aremark

Hvaler

Ski Enebakk

Ås
Frogn

Vestby

Oppegård
Nes-

odden

Sarpsborg

Røyken

Hurum

Lier

Asker

Bærum
Oslo

Follo Nett AS :
Distribusjonsnett i 4 kommuner
Totalt: 37000 kunder 
Energi/maks last : 0,85TWh220MW 

Fredrikstad Nett AS :
Distribusjonsnett i 2 kommuner
Totalt : 39000 kunder 
Energi/maks last : 1,1TWh/260MW

Fredrikstad Energi AS (FEAS) – våre distribusjonsnett

Askøy Nett AS
Distribusjonsnett i 1 kommune
Totalt :  13000 kunder
Energi/maks last : 0,35TWH/72MW



Det lokale eltilsyn/sakkyndig selskap

DLE ved Fredrikstad Energi nett AS benytter Infratek 

Elsikkerhet AS 

til å utføre sine eltilsyn

E-post: fen@infratek.no

Telefon: 23 12 88 05

DLE kontakt Fredrikstad Nett AS er Alexander Graarud.

E-post: dle@fen.no

Telefon 69 98 30 51



Elwin rettemelding

• Ny URL link!



NEK 399



NEK 399

• Fredrikstad Nett har valgt å følge de retningslinjer 

som er beskrevet i RENblad 4100. 

• Pr. dags dato er det versjon 3.0 som gjelder.



Enebolig med hybel



Enebolig med forsyning utomhus



Flermannsbolig







Statistikk 2015



Topp 10 FEL



Topp 10 FEK



Topp 10 FSE



Spørsmål?



Informasjon fra DLE Hafslund Nett 

- Tilsynsplan
- Rettemelding
- Feilstatistikk



Kontaktinformasjon DLE

40

• Kontaktinfo. generelt:
– E-post: dle@hafslund.no
– TLF: 06815 
– www.hafslundnett.no/

Etternavn Fornavn Tlf. E-post

Brudevik Ottar 90570450 ottar.brudevik@hafslund.no

Nordengen Morten 95709715 morten.nordengen@hafslund.no

Hovde Jan Cato 97957606 jan.cato.hovde@hafslund.no

Martinsen Marius 94884346 marius.martinsen@hafslund.no

Remvang Frode 90763420 frode.remvang@hafslund.no

Stokke Otto Rune 95252943 otto.rune.stokke@hafslund.no



Kontakt info. sakkyndige selskap - 2016
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Oslo, Asker og Bærum, Hobøl, 
Spydeberg, Moss, Våler, Skiptvet,
Eidsberg, Rømskog, Marker, 
Aremark, Askim, Halden, 
Sarpsborg

Infratek Elsikkerhet AS
Postboks 63, Alnabru, 0614 Oslo
Besøksadresse: Breivollvn 31, 0668 Oslo 
telefon 23 12 88 00 telefaks 23 12 88 51
Send henvendelse: infratek@hafslund.no

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 
Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, 
Nes, Nittedal, Sørum, Ullensaker, 
Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Frogn, Oppegård, Vestby, Ås, 
Rygge, Råde 

Elsikkerhet Norge AS
Avdeling Gardermoen
Næringsparkveien 4, 2050 Jessheim
telefon 948 78 124, telefaks 63 93 65 61
Send henvendelse: elsikkerhetnorge@hafslund.no



Sakkyndigeselskap fordelt geografisk – år 2016
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Våler Skiptvet

Rakkestad

Marker

Eidsberg

Rømskog

Trøgstad
Askim

Spydeberg

Hobøl

Moss

Fredrikstad

Halden

Aremark

Hvaler

Aurskog (-Høland)

Fet

Bærum

Lørenskog

Sørum

Nes

Gjerdrum

Ullensaker

Eidsvoll

Hurdal

RælingenAsker

Oslo

Nannestad

Skedsmo

Nittedal

Sarpsborg

Vestby

Ås

Oppegård

Frogn

Rygge

Råde

Ski
Enebakk

Nes-
odden (Aurskog-) Høland

Asker/Bærum

Oslo 1
Oslo 2
Oslo 3 

Elsikkerhet

Romerike Sør

Romerike Nord

Rygge/Råde/As/Sa/Fr Søndre Follo

Elsikkerhet

Østfold

Elsikkerhet

Akkrediterte 
kontrollører:
IE:   69
EN: 21



Tilsynsplan 2016

s.4
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31.760 Periodisk
7.840 Nyanlegg
6.100 Verifikasjoner
6.300 Revisjoner

52.000 Tilsyn

Markedskontroll
Anmeldelse politi
Frakopling av anlegg
Bekymringsmelding
Bistand 
brannetterforskning
Informasjon;

– Elektroentreprenører
– Montørmøter
– Skoleundervisning
– Hjemmehjelp/-

sykepleie
– Andre målgrupper

31.760 Periodisk
7.840 Nyanlegg
6.100 Verifikasjoner
6.300 Revisjoner

52.000 Tilsyn

Markedskontroll
Anmeldelse politi
Frakopling av anlegg
Bekymringsmelding
Bistand 
brannetterforskning
Informasjon;

– Elektroentreprenører
– Montørmøter
– Skoleundervisning
– Hjemmehjelp/-

sykepleie
– Andre målgrupper



Fordelt på type kontroller.

• Periodisk 69 %

• Nyanlegg 17 %

• Revisjoner 13 %

• Elektroentreprenører 0,6 %
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Elektronisk rettemelding

– Elektronisk rettemelding i ElWin Tilsyn er funksjonalitet som gjør det mulig for installatør 
og DLE å behandle feil og mangler påvist ved anleggskontroll i et webgrensesnitt.

– Hvorfor?

– Effektiviserer hverdagen til installatøren og DLE.
• DLE slipper å tolke dårlig skrift.
• Raskere behandlingstid
• Effektiv kommunikasjon mellom installatør og DLE.
• Installatøren har oversikt over utførte rapporter
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Videre utvikling av elektronisk rettemelding

• Flere brukere pr. installatør.
– Faglig ansvarlig.
– Saksbehandler.
– Montør.

• Generering av nytt passord.
– Ved glemt passord.
– Opprettelse av nye brukere.

• Oversikt over rapporter som er plukket ut mot installatøren.
– Viser rapporter som gir underlag for systemrevisjon.

• Innføring av revisjonsrapporter.
– Alle virksomheter skal rette egne revisjonsrapporter elektronisk.
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Pålogging:   www.hafslundnett.no/installatører
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Brukernavn = Elvirksomhets Id.
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Startside
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Hent rapport
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Pinkode blir innført og det vil en periode være valgfritt med Pin eller 
målernummer. Grunnet revisjoner og AMS innføring.



Fyll ut rapport

• Legg inn beskrivende tekst for hver rettelse og linjen vil få en grønn hake.
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Sende rapporten til behandling.

• For at DLE skal behandle retting MÅ det trykkes på Ferdigstill.
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Behandling av retting

• Rapporten fryses i systemet frem til DLE har behandlet denne.
• Det sendes e-post til installatør om resultatet.
• Ved avslag løper rapporten videre i systemet og installatøren får kommentar på 

avviksnivå hvorfor den er avslått.
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Generell feilstatistikk 2015

DLE Hafslund Nett

- Periodisk
- Virksomheter
- Elvirksomheter



Periodiske kontroller 2015
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Periodiske kontroller 2012-2015
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Revisjon av virksomheter 2015

59

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Antall kontroller Antall tilsyn uten funn Antall tilsyn med funn

4 650

1 877

2 773



Revisjon av virksomheter 2012-2015
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Revisjon av elvirksomheter 2015
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Revisjon av elvirksomheter 2011-2015
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Revisjon av elvirksomheter 2015  
De mest påviste avvikene

65

Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 

fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 252

Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell. 58

Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i 

det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. 51

Foretaket/bedriften hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 49

Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode. 46

Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt. 42

Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt. 40

Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede 

opplysninger om anlegget. 38

De som bygde og vedlikeholdt elektriske anlegg oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner. 27

Det kunne ikke dokumenteres at personellet var gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i 

henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. 26

Personellet var ikke gjort kjent med relevante bestemmelser i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift 

av elektriske anlegg. 25

Foretaket/bedriften benyttet personell som ikke var kvalifisert til å utføre det arbeidet de var satt til. 21



Revisjon av elvirksomheter 2015  
Utvalgte avvik

66

Den som hadde det faglige ansvaret for arbeidet, var ikke tilgjengelig innenfor 

foretakets/bedriftens normale arbeidstid. 18

Det var ikke samsvar mellom faglig ansvarliges kvalifikasjoner og registrerte faglige 

virkeområder. 18

Den som selvstendig utførte arbeid hadde fagutdanning fra annen EØS-stat, men hadde 

ikke på bakgrunn av søknad fått adgang til å videreføre yrket i Norge. 11

Den som hadde det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, oppfylte ikke 

kravene til kvalifikasjoner. 9

Foretaket/bedriften hadde ikke relevant faglig ansvarlig. 9



Feilstatistikk

DLE Hafslund Nett

Kontroll av utførte arbeider i R-R-F og Østfold 2015



R-R-F og Østfold
Kontroll av utførte arbeider, sammenligning 2011-2015
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R-R-F og Østfold
Kontroll av utførte arbeider 2015
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R-R-F og Østfold
Kontroll av utførte arbeider 2015
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Kontroller av utførte arbeider 2015, R-R-F og Østfold 
skilt ut «kursfortegnelse»/merkefeil
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R-R-F og Østfold
DSBs alvorlighetsgrad
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R-R-F og Østfold
DSBs alvorlighetsgrad: mindre farlige feil

74

Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. 153

Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. 124

Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. 21

Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. 19

Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for varmekabelanlegg. 17

Eier hadde ikke mottatt dokumentasjon for anlegget. 13

Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavlerom. 12

Det var ikke utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget. 10

Det var ikke utstedt erklæring om samsvar for anlegget. 7

Eier hadde ikke mottatt erklæring om samsvar for anlegget. 6



R-R-F og Østfold
DSBs alvorlighetsgrad: alvorlig feil

75

Det var ikke dokumentert at valgt løsning oppfylte forskriftens sikkerhetskrav. 122

Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. 32

Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter. 32

Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. 30

Stikkontakt manglet jordforbindelse. 28

Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. 26

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. 23

Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. 21

Anlegget manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel. 15

Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. 14

Kabler/vern/brytere var ikke tilfredsstillende merket til å kunne identifiseres. 14

Det var ikke gjennomført tilfredsstillende sluttkontroll  av anlegget. 13

Utstyr/vern/brytere var ikke tilfredsstillende merket for sikker betjening. 12

Det var ikke satt opp kursfortegnelse for anlegget. 11



R-R-F og Østfold
DSBs alvorlighetsgrad: farlige feil

76

Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne. 31

Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. 11

Jordelektroden manglet. 9

Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for 

strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger. 3

Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. 3

Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid. 2





Markedskontrollprosjektet
ved

Johny Guldager

Avdelingsleder Infratek Elsikkerhet AS



Temaer

• Deltagere i prosjektet

• Hva ser vi etter

• Hva finner vi

• Hva er farlige produkter

• Informasjon

• Nye utfordringer

Markedskontroll 201479



Deltagere i prosjektet

• Eidsiva Energi Nett AS ( Elsikkerhet Norge AS )

• TrønderEnergi AS

• Troms Kraft Nett AS  (Troms Kraft Entreprenør AS )

• Agder Energi Nett AS ( Rejlers Elsikkerhet AS ) 

• BKK Nett AS ( BKK Elsikkerhet )

• Buskerud Kraftnett AS ( Eltilsynet AS )

• Hafslund Nett AS ( Infratek Elsikkerhet AS )
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Markedskontroll? 

Markedskontrollen er myndighetenes redskap for å kontrollere at 
produkter er i samsvar med kravene i regelverket. For elektriske produkter 
gjelder forskrift om elektrisk utstyr.
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Hva skjer ute på en markedskontroll

• Her kan vi legge til at alle de store kjedene har blitt meget bra i forhold til å 
kunne fremskaffe dokumentasjon på sine produkter.

• Det stiller seg helt annerledes i små virksomheter som gjerne importerer litt 
selv, og der har vi ekstra fokus.

• Det ligger også et viktig element av informasjon til ansatte i virksomheter 
som omsetter elektriske produkter om at man foretar egenkontroll av sine 
leveranser ikke bare i antall, men også med tanke på om dette kan være et 
potensielt farlig/dårlig produkt
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2007 Merkeforskriften
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Manglende informasjon til kjøper

• Vi er veldig klar over installatørenes bekymring over hvor lett det er å kjøpe 
installasjons materiell.

• Kravet til de som omsetter elektrisk utstyr er at de skal gjøre på en eller annen måte 
kunden oppmerksom på at installasjons materiell så må man bestille elektriker fra et 
registrert installatør firma for montering.

• Vi fra DLE og sakkyndige selskaper har gjentatte ganger vært opptatt av at det ikke 
har vært god nok informasjon.

• DSB ved sine jurister er klare på at så lenge man informerer så er det godt nok, og vi 
får ikke gjort noe med det.



Mange klager på denne type virksomheter



Men det blir gitt informasjon se nederst



Virksomheter trekker tilbake produkter som man har 
dårlig erfaring med

• Clas Ohlson återkallar vattenkokare

•
Clas Ohlson uppmanar kunder som köpt vattenkokare av modell Coline WK-3018 (art 
nr 34-3035 i fyra olika färger) att lämna tillbaka produkten till närmaste Clas Ohlson-
butik. 

•
De vattenkokare som återkallas började säljas i augusti 2010 i Sverige, Norge och
Finland.
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Omsetningsforbud

Markedskontroll 201488

Produktet virker ustabilt

Samsvarserklæring er ikke fremskaffet

Omsetningsforbud på bl.a. bakgrunn av 
manglende samsvarserklæring

Omsetningsforbud + trekkes tilbake fra 
detaljistene



Begrenset kapasitet hos DSB

• Normalt har DSB kapasitet til å behandle ca. 40 saker.

• Disse saken har vært igjennom en streng risikovurdering, og flere saker kan ha vært 
testet hos Nemko eller et annet prøvehus.

• Noen får omsetningstopp.

• Nytt er samarbeid med Tollvesenet ( Oslo havn og Gardermoen ) 

• Tollvesenet kan holde en forsendelse i tre døgn før fortolling, og gir oss beskjed hvis 
det er noe vi bør se på.

• De er veldig strenge i sine vurderinger, og mangler det dokumentasjon så kan det 
ende med tilbakesending eller destruksjon av varene.



Tommy Skauen

Installatørmøter

Hafslund Nett



Infratek Elsikkerhet AS

• Sakkyndig kontrollselskap
– 70 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

• Risikovurdering
– Bruken av anlegget, må involvere bruker

– Konsekvensvurderinger må involvere bruker

• Samsvarserklæring
– Hva krever DSB (DLE)

– Hva bør installatør tenke på

• Overspenningsvern
– Krav til tverrsnitt på jordleder



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 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



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



Fel §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. 

Veiledning til § 16 
• Elsikkerhetsbegrepet (se veiledning til § 1) innebærer bl.a. en totalvurdering av de forhold som 

vedrører anleggets bruksområde for å sikre at det blir egnet til formålet. 
–

• Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter 
vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal 
ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd 
og selektivitet for vern. 

• Eksempler på steder der det er nødvendig med spesiell vurdering av risiko er anlegg i 
– sykehus, -

– eksplosjonsfarlige områder, -

– hoteller, - landbruket, -

– industribedrifter og annen næringsvirksomhet. 



Hva er risikovurdering

• Hva kan gå galt ?

• Sannsynligheten for at noe går galt/uønsket hendelse

• Hvilken konsekvens kan uønsket hendelse medføre

Sannsynlighet/

Konsekvens

1

Svært liten 

sannsynlighet

2

Liten 

sannsynlighet

3

Sannsynlighet

4

Meget 

sannsynlighet

5

Svært 

sannsynlighet

5

Katastrofe

4

Svært stor

3

stor

2

Middels

1

Liten



Frekvensvurdering

Klasser Sannsynlihet Frekvens

1 Svært lite sannsynlig Mindre enn 1 gang pr 1000 år

2 Lite sannsynlig 1 gang pr 100-1000 år

3 Sannsynlig 1 gang pr 10-100 år

4 Ganske sannsynlig 1 gang pr 1-10 år

5 Svært sannsynlig Mer enn 1 gang pr år



Konsekvensvurdering

Konsekvens For mennesker For materielle verdier For miljø

1. Liten Små

personskader

Midre enn

0,2 mill kr.

Lite omfang

kort restitusjonstid

2. Middels Alvorlig

personskader

0,2 - 2 mill kr. Stort omfang

kort restitusjonstid

3. Stor 1-2 døde 2 - 20 mill kr. Noe omfang

lang restitusjonstid

4. Svært stor 3-10 døde 20 - 200 mill kr. Stort omfang

lang restitusjonstid

5. Katastrofal Mer enn 10 døde Mer enn 200 mill kr. Stort omfang

Varig skade



Planlegging av risikovurdering

Igangsett risikovurderingen før prosjektering av anlegget

• Flere forhold må avklares med bruker/eier av anlegget
– Ikke forvent at bruker/eier vet hvilke opplysninger dere trenger for å prosjektere elanlegget.

– Avklar hvilken kvalitet bruker/eier ønsker

– Avklar hvordan anlegget skal brukes

– Avklar med kunden om det har noen konsekvenser derfor det elektriske anlegget skulle få 
feil

– Avklar med kunden hvilken kvalitet og sikkerhet de ønsker i det elektriske anlegget

• Avklar hvilken forskrifter og normen som blir gjeldene:
– NEK 400 forskjellige utgaver

– Tavle normen

– Maskinforskriften

– Forskrifter om elektrisk utstyr

– NEK 410 (maritime elektriske anlegg)

– NEK 420 (EX-anlegg)

– NEK 399



Planlegging av risikovurdering

Risikovurdering bør omtale uønskede hendelser og risiko for disse knyttet til elsikkerhet.

• Elsikkerhet omfatter bl.a.:
– Beskyttelse mot berøring

– Kortslutningsbeskyttelse

– Overbelastningsbeskyttelse

– Atmosfæriske overspenninger

– Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrelser

– Sikker utførelse, montering, bruk og vedlikehold

– Sikker strømforsyning

– Anlegget er tilpasset for å jobbe FSE

– Sakkyndig eller usakkyndig betjening av sikringer/tavler

– Anlegget er egnet til forutsatt bruk



Behovs- og funksjonsvurderinger

• Fastsette spenningsnivå og spenningssystem

• Kraftbehov (normalt, reserve eller nød kraft)

• Vurdere varmesystem (også reserve oppvarmingssystem)

• Stigeledningsskjema (oppdeling og fordeling av tavler)

• Teknisk installasjon (tekniske rom, hovedfordeling, kabelstigere, føringsveier o.l)

• Vurdere type og plassering av tavler (betjening sakkyndig/ikke sakkyndig)

• Vurdere samtidighetsfaktorer og utnyttelsesgrad

• Vurdere forlegningsmåter og korreksjonsfaktorer

• Klassifisering av de forskjellige arealene i forhold til ytre påvirkninger (tabell 51A)

• Vurdere utjevningsforbindelser

• Vurdere jordingsanlegget i forhold til berørings- og overspenningsbeskyttelse

• Valg av overspenningsbeskyttelse

• Valg av beskyttelse mot elektrisk sjokk

• Vurdere tilgjengelighet for vedlikehold

• Vurdere behov for uttak

• Vurdere belysnings behov



NEK 400-5-51
Valg og montasje av elektrisk utstyr - generelle krav

• Elektrisk utstyr skal velges og monteres i samsvar med kravene i Tabell 51A. Tabellen 
som er normativ, angir nødvendige egenskaper ved utstyr i samsvar med de ytre 
påvirkninger som utstyret kan bli utsatt for.

– Omgivelsestemperatur

– Luftfuktighet

– Høyde over havet

– Tilstedeværelse av vann

– Tilstedeværelse av faste fremmedlegemer

– Tilstedeværelse av korrosive forurensende stoffer

– Mekaniske støt og slag

– Vibrasjoner

– Tilstedeværelse av flora og/eller sopp og råte

– Tilstedeværelse av fauna

– Elektromagnetisk, elektrostatisk, eller ioniserende påvirkninger

– Sol stråling

– Seismiske påkjenninger

– Lyn

– Luftbevegelse og vind

– Personers egenskaper

– Personers kontakt med jordpotensialet

– Evakueringsbetingelser i nød situasjoner

– Egenskaper ved materialer under behandling eller lagring

– Bygningsmaterialer og Bygningsutforming



Samsvarserklæring

Vi har fått beskjed fra DSB og DLE at vi skal skrive færre avvik på manglende 
samsvarserklæringer.

• Skrive dette som anmerkninger

• Skrive avvik dersom det er fysiske feil i anlegget og dersom arbeidet er utført i løpet 
av den nærmeste tiden

� Vi er uenig i denne praksisen og det er stor diskusjon internt i DLE-bransjen om dette

� Forskriften (FEL) skal snart revideres og det er usikkert hvordan kravene til 
dokumentasjon vil bli i ny forskrift

Det er juridisk sett ingen endringer i kravene til dokumentasjon.

Det er fortsatt viktig for Installatørene at dere utarbeider og lager disse dokumentene slik 
at dere kan bevis at dere har oppfylt kravene i forskriftene og slik at dere er sikre på 
anleggene blir bygget i henhold til forskrifter og normer.



Overspenningsvern/jording

Spørsmål.

Hvorfor bruke RK fremfor PN på utjevning/jording, med tanke på overspenninger. 
Tverrsnitt på jording – det er mye fokus på 6mm2 i bolig jeg har ikke sett mange  
leverandører av overspenningsvern som tillater under 16 mm2 på forbindelsene fra 
vernet til skinnen. Hva med tverrsnittet videre ?

Svar

Hvorfor RK ?



534.2.9 Tilkoblingsledere 
Tilkoblingsledere er de lederne som forbinder 
faselederne med overspenningsvernet, og som 
forbinder overspenningsvernet med 
hovedjordskinnen eller beskyttelseslederen. 

En økning av tilkoblingsledernes lengde vil redusere 
effektiviteten av overspennings-beskyttelsen. En 
best mulig overspenningsbeskyttelse oppnås når alle 
tilkoblingsledere er så korte som mulig og de ikke er 
lagt i sløyfe, se Figur 53D. 

Den totale lengden a + b (se Figur 53D) bør 
fortrinnsvis være ≤ 0,5 m, og skal være ≤ 1 m, og 
lengden på a skal være ≤ 0,5 m. 

Alternativt kan prinsippskissen i Figur 53E benyttes, 
forutsatt at lederlengden c fortrinnsvis er ≤ 0,5 m, 
og at den er ≤ 1 m. 

MERKNAD – For å holde tilkoblingene til overspenningsvern så korte 
og med så lav impedans som mulig kan overspenningsvernet kobles 
til hovedjordskinnen eller til beskyttelseslederen, for eksempel via 
den metalliske kapslingen for utstyret når dette er tilkoblet jord. 

Overspenningsvern/jording



Overspenningsvern/jording

534.2.10 Tverrsnitt for tilkoblingsledere 

Dersom ledertverrsnittet på faselederne for den aktuelle kursen er ≥ 4 mm2 Cu, skal 
ledertverrsnittet for tilkoblingslederne til overspenningsvernet minst være ekvivalent med 
4 mm2 Cu. 

Dersom ledertverrsnittet på faselederne for den aktuelle kursen er < 4 mm2 Cu, skal 
tilkoblingslederne til overspenningsvernet være ≥ ledertverrsnittet for faselederne. 

Der det er installert lynvernanlegg, kreves et ledertverrsnitt minst ekvivalent med 16 
mm2 Cu for overspenningsvern Type 1 i samsvar med NEK IEC 61643-1. 

Ved montering av overspenningsvern skal leverandørens montasjeanvisning alltid følges



Takk for oppmerksomheten


