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BKK Elsikkerhet AS 



BKK Elsikkerhet AS

Norge

Vestlandet

Hordaland

» 26 årsverk (hovedsakelig ingeniører og teknikere) med 

aldersgjennomsnitt på 46 år.

» Utfører myndighetspålagt elkontroll på vegne av 

nettselskaper (DLE oppgaver).

» Utført over 14.000 tilsyn på Vestlandet.

» Bolig 80%

» Virksomheter / næringsbygg 20%

» 75 % av oppdragene utføres for BKK Nett. 

25% utføres for andre Nettselskap. 

Norgesnett – Askøy, Mørenett, Haugaland Kraft Nett, 

Kvinnherad Energi, Vang Energi, Voss Energi, 

Hardanger Energi, Modalen kraftlag, mfl.

» Gjennomført flere store prosjekter i tett dialog med DLE, 

DSB og andre etater.



Målrettet samarbeid med andre etater

• A-krim Hordaland:

• Skatteetaten

• Kemneren

• NAV

• Politiet

• Arbeidstilsynet

• Samarbeidspartnere til A-krim:

• BKK Elsikkerhet

• Bergen brannvesen

• Mattilsynet

• Toll

• Statens Vegvesen

• Bergen kommune, 
byggesak

• Faste møter hvert halvår  ( Alle tilsynsetater med samarbeidspartnere)

• Møter etter behov med utvalgte etater. Tverrfaglig utnyttelse.

• Godt samarbeid om etterretning og deling av opplysninger.

• Verifikasjoner ut fra fakturajournal.

• Gjennomfører samtidige tilsyn med A-Krim Hordaland

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.bergen.kommune.no/internet/images/touch-icon-ipad-retina.png&imgrefurl=https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen&docid=Hob6dINqdp0QBM&tbnid=ZwUJhoFBqdVHFM:&w=152&h=152&bih=674&biw=1280&ved=0ahUKEwiz2fn9_YHPAhXLhywKHT4HDrk4ZBAzCD0oOzA7&iact=mrc&uact=8


Endringene i kraftbransjen er store –

Dette gir nye muligheter men også noen utfordringer

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnnJy37NbSAhWEExoKHbZ3C8wQjRwIBw&url=http://www.naturviterne.no/aktuelt/gronn-konkurransekraft-overlevert-til-regjeringen-article12244-139.html&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNGPSIHdp7tK-qk0o2olHOMKnCdkvw&ust=1489610126746438


Alt henger sammen – også regelverket (..etter hvert)
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Tilbud /kontrakt

Kunden

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapMontøren

Installatøren
NELFO

EL&IT forbundet

Produsent/leverandør  av 

materiell og utstyr

Kollegaer

Byggeleder

Fagopplæringskontoret

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Internkontrollforskriften

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om elektrisk utstyr

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

NEK 400: 2010NEK EN 60439, 1-2-3-4-5

NEK 420:2003
NEK EN 50083-1

Krav til dokumentasjon

Samsvarserklæring

Sluttkontroll

NEK 400: 2006

Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring
NEK EN 50110-1, Sikkerhet ved arbeid og driftKrav til tilleggskompetanse

Forskrifter og Regelverk

NEK 400: 2014

NEK 400: 2018

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19981106-1060.html&dep=alle&kort+,+titt=lavspenning&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19931214-1133.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19950810-0713.html&dep=alle&titt=elektrisk+utstyr&
http://www.dsb.no/dynaweb/dbelover/lovomtilsynmedelektriskeanlegg/@ebt-link;pt=19?target=IDMATCH(ID,DBE-BEARBEIDET%20LOV%20FOR%20INTERNETT-1);book=lovomtilsynmedelektriskeanlegg;stylesheet=dynaweb.wv




Statistikk: Norsk elbilforening

Omsetning av elbiler i Norge fra 2010 til i dag



Seks av ti lader elbilen ulovlig - mener DSB



Eksempler på avvik som er avdekket ved tilsyn



Eksempler på avvik som er avdekket under tilsyn



NEK 400-722 - Krav til installasjon som forsyner elektriske kjøretøy

▪ Det skal benyttes en egen forbrukskurs for overføring av energi til eller fra et elektriske kjøretøy

▪ Hvert AC-tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern    30 mA.

▪ Et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen   

▪ Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningen av DC-feilstrømmer.
Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:
- Strømstyrt jordfeilvern Type B eller
- Strømstyrt jordfeilvern Type A  eller F sammen med sumstrømmer (RDC-DD)

▪ Alment tilgjengelige AC tilkoblingspunkter skal være en elbilkontakt Type 2  - (EN 62196-2) 

▪ AC tilkoblingspunkter for privat bruk skal være en   
- elbilkontakt  eller elbilplugg fast tilkoblet via en kabel, i samsvar med EN 62196-2  eller  
- Stikkontakt i samsvar med EN 60309-2 (Rundstiftkontakt) eller   
- Stikkontakt i samsvar på NEK 502 (Schuko) dersom overstrømsvern   10A 

▪ En skjøteledning skal ikke tilkobles en stikkontakt eller elbilkontakt.
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Lading av elbil i eksisterende installasjoner

Er det lov å benytte eksisterende schuko-kontakter til lading av elbil?





Solcelleanlegg på bygninger
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- Solcellepanel/modul

- Solcellestreng

- Solcellematrise

- Vekselretter/Inverter

- Tilkobling til strømnettet

- Evt, Batteri 
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NEK 400

EN 60269-6

Regelverk - Solcelleanlegg

EN 50438



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 

17



Sikkerhetsmerking
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Plassering av solcellepaneler – NEK 400:2018

19

712C.2.3 Solinstallasjoner montert på tak 

For solcelleinstallasjoner montert på tak med 

møne og hvor alle takflatene er benyttet for 

plassering av solcellemoduler, skal 

solcelleinstallasjonen utformes slik at: 

• solcellemoduler er montert i en avstand ≥ 1,0 m 

fra takets ytterkant, og 

• solcellemoduler er montert i en avstand ≥ 0,6 m 

fra takmønet.



Plassering av solcelleomformer – NEK 400:2018
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712C.2.1 Plassering av solcelleomformer 

Solcelleomformeren skal plasseres slik at behovet for å føre DC-kabler inne i 

bygget er redusert til et minimum, enten ved å plassere solcelleomformeren(e): 

• på utsiden av bygningen, eller 

• så nært som mulig til der DC-kablene føres inn i bygningen.



Montasje og frakobling av DC-kabler
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Viktige roller å få avklart:

» Hvem er byggherre

» Hvem er ansvarlig for prosjektering

» Hvem er ansvarlig for bygging

» Hvem er ansvarlig for driften

Solkraft markedet i Norge



Krav til kvalifikasjoner

Installatør er faglig ansvarlig for arbeidet og må:

– Vurdere behov for bestemte ferdigheter og kvalifikasjoner 

(arbeid på spennings-satt anlegg krever kompetanse)

– Gi opplæring og instruksjon

– Kontrollere arbeidet og sikre kvalitet

El-virksomheten er ansvarlig for:

– At arbeidet utføres uten fare for arbeidstakere og andre personer

– At den endelige installasjonen oppfyller alle krav i FEL og utsteder  

erklæring om dette ihht. FEL§12.
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Et solcelleanlegg med tilhørende kabler og utstyr, vil være å anse som en del av den 

elektriske installasjonen i bygningen. Det betyr at en registrert elektrovirksomhet må 

sørge for at anlegget prosjekteres, monteres og tilkobles riktig.



Feilstatistikker-2019
| Rune Lid20.09.2019
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Anleggskontroller på Askøy 2019
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Manglende jordelektrode – Ub>50V
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BKK Elsikkerhet

Måleteknikk

Marius Engelsen



Berøringsspenning
Med eksempel



Berøringsspenning (Uc eller Ub)



Jordelektrodens overgangsresistans



Måling av overgangsresistans
Andre metoder: Topunktsmetoden, Totangsmetoden (må ha jord fra e-verket).



Krav til overgangsmotstand

• IT-nett uten jordfeilvern: 
ca 2mA per kVA trafo.

•
TT-nett: 2-20 A – skal ha 
jordfeilvern.

TN-nett: Gir utkobling pga. 
jord fra e-verket.



Måling av berøringsspenning



Eurotest AT



God måling v/30mA



Lavere resistans, men høyere Ub



Berøringspenning.

• Selve resultatet på overgangsmotstand brukes som en indikasjon.

• Ved svært liten utstrekning på IT-nett kan resultatet bli feil. (OBS IT-KABELNETT –
ERFARINGER?)

• Ser man på spenningene mellom faser og jord er det også med på å gi en 
indikasjon på jordelektroden.

• Måler man flere hus på samme trafokrets, og ikke måler feil på alle, så vet man at 
måleresultatene sannsynligvis er riktige.



Måling av berøringsspenning Askøy
230V TT-nett, 3-fase, nytt anlegg i bolig.

• Ub=>99,9V

• Rj=>9999ohm

• U L1-2=238V

• U PE-L1/L2/L3= 
181V/179V/160V



Tilkobling av hjelpeelektrode



Måleresultat med 
hjelpeelektrode

• Ub=>42,4V

• Rj=>1322ohm

• U L1-2=235V

• U PE-L1/L2/L3= 
131V/142V/136V



Måleresultat med kundens 
jordelektrode

• Ub=>11,1V

• Rj=>346ohm

• U L1-2=237V

• U PE-L1/L2/L3= 
131V/138V/136V


