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Forord
Denne norske utgaven er en tilpasset oversetting av den svenske ”Handbok för
elinstallationer i lantbruk” som den svenske Lantbrukets Brandskydskomitté har
utarbeidet og som den norske Landbrukets brannvernskomité har fått lov til å kopiere.
Branner i landbruket er ofte svært dramatiske, og vi vet at:
 De utvikler seg uhyggelig raskt
 Det er svært vanskelig å redde dyr fra brennende bygninger, spesielt fjørfe
 De fleste dyrene dør av røykforgiftning
 Mange av brannene oppstår om ettermiddag/kveld/natt
Statistisk sett vil hvert gårdsbruk med års mellomrom oppleve en brannskade. Vi vet
at mange av brannene i landbruket er forårsaket av feil i elektriske installasjoner, og at
50 – 80 % av brannene skyldes elektrisiteten og bruken av den. Prosentandelen feil i
elektriske anlegg har økt dramatisk de siste 20 årene. Over halvparten av brannene
med elektrisk årsak starter i inntak og sikringsskap. I takt med økende bruk av
elektrisitet og elektronisk utrustning øker risikoen tilsvarende for skader og
ødeleggelser.
Elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i landbruket utsettes for store påkjenninger
på grunn av at miljøet ofte er krevende (vanskelig) med blant annet stor mekanisk
påkjenning, store temperatursvingninger, fuktighet og korrosive gasser.
Det er behov for en praktisk tolkning av de gjeldende forskriftene, og behov for å spre
kunnskap om betingelsene for elektriske installasjoner i landbruket.
Denne handbok er en LBK-anbefaling. Den beskriver hovedsakelig arbeid som det
kreves fagfolk (elektroentreprenører) for å utføre. Det vil si arbeid som gårdbrukeren
selv vanligvis ikke kan utføre. Boken henvender seg til eier/bruker av anlegget, de
som planlegger og utfører elektriske installasjoner, og den kan også være til hjelp for
produsenter av utstyr som brukes i landbruket.

Innholdet er basert på en JTI-publikasjon, Handbok för elinstallationer i lantbruket. Originalutgave
1997:1. Revidert utgave 2002:1
Ilustrasjonene er tegnet av: Kim Gutekunst
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Elinstallasjoner i landbruket.
Elektriske installasjoner og elektrisk utstyr som brukes i landbruket utsettes ofte for
store påkjenninger. Det henger sammen med at anleggene brukes i miljøer som er
fuktige, etsende eller ekstremt støvfulle og dermed brannfarlige. Dessuten utsettes en
stor del av installasjoner og utstyr for store temperatursvingninger som kan medføre
problem med kondens og korrosjon.
De som skal planlegge utføre elektriske installasjoner i disse miljøene må derfor sette
seg inn i og ta hensyn til de forhold som rår. En risikobedømming må derfor alltid
gjennomføres før arbeidet påbegynnes. Det er nødvendig for å minske risikoen for
skader og ulykker og for å oppnå god driftssikkerhet. Ved nybygging, ombygging,
komplettering eller endringer av den elektriske installasjonen er det av stor betydning
at brukeren og elektroentreprenøren samråder på et så tidlig stadium som mulig. Godt
samarbeid mellom eier/bruker og den som planlegger/utfører elektriske installasjoner
er en forutsetning for et godt og sikkert anlegg med lang levetid.
I denne boka vil vi peke på spesielle risikoer ved elektriske installasjoner samt gi
praktiske og konkrete råd og anvisninger. Anvisningene har først og fremst som mål å
forhindre skader på mennesker, dyr og eiendom samt redusere risikoen for brann og
driftsforstyrrelser. I boka henvises det til en del av de krav som stilles i elektriske
forskrifter og normer, forskrifter fra mattilsynet, forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) samt ytterligere
krav fra forsikringsselskapene. Med den hensikt å øke pålitelighet og sikkerhet går i
noen tilfeller anbefalingene lengre enn myndighetenes krav.

Bilde 1. Elektriske installasjoner og utstyr i landbruket utsettes i mange tilfelle for
store påkjenninger. Gjennom godt samråd mellom elinstallatør og gårdbruker allerede
på planleggingsstadiet kan mange feil unngås.
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Krav og anbefalinger på elektriske installasjoner og utstyr i landbruket.
Landbrukets brannvernkomité – LBK – er et samarbeidsorgan for landbruk,
myndigheter, institusjoner og forsikring. LBK´s målsetting er å minske brannskadene
i landbruket gjennom forebyggende virksomhet. En stor del av arbeidet består i å
utarbeide anbefalinger som kan legges til grunn for enhetlige
brannsikringsbestemmelser og forsikringsforskrifter. Det finnes også anvisninger og
krav som har betydning for den elektriske installasjonen. For å oppnå tilstrekkelig
sikkerhet ved arbeid kreves det for eksempel at elektrisk tilførsel skal kunne kobles
fra ved vedlikeholdsarbeid. Maskiner som ikke er tilkoblet med stikkontakt og plugg
skal ha sikkerhetsbryter. (Fylltømmer i silo)
Videre krever Mattilsynet i holdforskriftene for husdyr at det skal være
brannalarmanlegg i husdyrrom.
For at ikke forsikringserstatning skal reduseres eller helt utgå krever forsikringsselskapene i noen tilfeller at alarm og overspenningsvern skal være montert – også der
det ikke er husdyr.
For elektrisk utstyr er det viktig med beskyttelse mot overspenning. Hold av husdyr
kan kreve at det også ved strømbrudd må være tilgang på elkraft. Det kan bety at det
må finnes reservekraft.
Krav i forskrifter og normer.
Det norske regelverket for elektriske installasjoner består av Forskrift om Elektriske
Lavspenningsanlegg (FEL) av 1998. FEL er en målstyrt forskrift som beskriver
generelle krav til sikkerhet, men som ikke angir metoder på hvordan anleggene skal
bygges for at sikkerhetskravene tilfredsstilles. Metodene angis i Norsk elektroteknisk
norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner (NEK 400) utgitt av Norsk
Elektrotekniske Komitè. Normen NEK 400 er ikke juridisk bindende, men forskriften
sier at de angitte metodene i normen vil tilfredsstille myndighetenes sikkerhetskrav.
NEK 400 er en oversettelse av europeiske og internasjonale standarder ved siden av at
den inneholder krav begrunnet i spesielle norske forhold. På grunn av kontinuerlig
revisjonsarbeide internasjonalt, endring av rammebetingelser, ny kunnskap og nye
teknikker er det stadig behov for oppdateringer av NEK 400. Den første NEK 400 ble
utgitt i 1998, den neste i 2002 og den siste i 2006. Man regner med at det vil komme
en ny og oppdatert utgave ca. hvert fjerde år. Det er alltid den siste utgaven som
gjelder for nye anlegg, men verken nye forskrifter eller normer har tilbakevirkende
kraft. Det vil si at forskriftene/normene som gjelder for en eksisterende installasjon er
avhengig av når bygningen er oppført eventuelt endret, og hvilke forskrifter/normer
som gjaldt da.
Et generelt krav er at all installasjon skal utføres på en slik måte at forsvarlig
elsikkerhet oppnås. Elsikkerhet kan enkelt defineres som sikkerhet mot berøring
(strømgjennomgang) og brann for mennesker, husdyr og eiendom samt nødvendig
driftssikkerhet.
I tillegg til de generelle kravene i forskrift og norm viser NEK 400 til særskilte
bestemmelser for elektriske installasjoner innendørs og utendørs i landbruks- og
hagebruksområder, lokaliteter eller områder beregnet for husdyr og hvor fôr, gjødsel
grønnsaker og animalske produkter lagres, klargjøres eller foredles.

6

Krav til vedlikehold.
Det har alltid vært et forskriftskrav at eier og bruker av elektriske anlegg som
omfattes av forskriften skal sørge for forsvarlig vedlikehold av anleggene slik at de til
enhver tid tilfredsstiller forskriftenes sikkerhetskrav. Siden forskriftene er hjemlet i
tilsynsloven, er det faktisk et lovbrudd å ha elektriske anlegg som er forskriftsstridige.
Det står ikke i forskriften hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres, ei heller ikke
hvor hyppig det skal kontrolleres. Imidlertid er landbruket en virksomhet og rutiner
for å ivareta dette ansvaret skal inngå i vedkommendes internkontroll.
Mattilsynets holdforskrifter for storfe, høns og kalkun samt velferdsforskrift for hest
og småfe har følgende krav til vedlikehold av elektriske anlegg:
 Dyreholder, stalleier eller den ansvarlige for stallanlegget og eier eller annen
med ansvar for dyrene skal sørge for at det gjennomføres faglig kontroll av
elektrisk anlegg minimum hvert 3. de år.
 Tekniske innretninger som brukes i husdyrrommet for fe og svin skal
kontrolleres minst en gang daglig.
Dokumentasjon, erklæring av ansvar, sluttkontroll.
For at eier og bruker av elektriske anlegg skal kunne forholde seg til kravet om at den
elektriske installasjonene til enhver tid skal tilfredsstille forskriftene må selvsagt
anleggene i utgangspunktet være overlevert fra elektroentreprenør i forskriftsmessig
stand. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle, og mange branner, driftsavbrudd og
ulykker har sin årsak i feil på nye elektriske anlegg. Derfor har myndighetene i FEL
krevet at den som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal
utstede en erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i forskriften. Denne
samsvarserklæringen skal overlevers eier av anlegget sammen med nødvendig
dokumentasjon. Utsteder av samsvarserklæringen skal oppbevare en kopi av denne i
minimum fem år, mens eier av anlegget skal oppbevare denne i hele byggets levetid.
Samsvarserklæringen er et verdipapir som kan benyttes ved eventuelle reklamasjoner
eller erstatningskrav, og det er særdeles viktig at eier etterspør denne og sørger for at
den foreligger før anlegget er tatt i bruk.
Som underlag for samsvarserklæringen krever forskriftene i tillegg at det skal
utarbeides tilstrekkelig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal inneholde:
1. En beskrivelse av anlegget (anleggsmerking, kabelmerking, kursfortegnelse i
sikringstavler osv)
2. En liste over anvendte normer og metoder som er benyttet for å oppfylle
forskriftens krav (eks. NEK 400:2006)
3. Resultater fra beregninger og risikovurdering
4. Rapport fra sluttkontroll.
I tillegg til ovenfor nevnte forskriftskrav om hva en dokumentasjon skal inneholde,
har NEK 400:2006 følgende tilleggskrav for landbruksinstallasjoner:
 Merking:
o Utstyr for frakobling skal merkes i samsvar med den del av
installasjonen det tilhører.
 Dokumentasjon:
o Installasjonstegninger som viser plassering av alt elektrisk utstyr.
o Føringsveier for alle skjulte kabler.
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o Enlinjet oversiktsskjema.
o Skjema over utjevningsforbindelser med plassering av
tilkoblingspunkter.
Forskriften om elektriske lavspenningsanlegg krever at før et nytt anlegg tas i bruk og
etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget
sørge for at anlegget er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller
forskriftens krav. I praksis betyr dette at utførende elektroentreprenør skal sørge for å
gjennomføre en sluttkontroll av anlegget før det settes i drift og overleveres
eier/bruker. Denne sluttkontrollen skal dokumenteres og foreligge som en del av
anleggsdokumentasjonen som eier/bruker skal ha.
Denne sluttkontrollen er ment som en siste sikkerhetsbarriere for å sikre at anlegget
tilfredsstiller forskriftenes sikkerhetskrav og kan overtas og sikkert tas i bruk av
eier/bruker.
Det viser seg at det er vanskelig å kontrollere sitt eget arbeid, feil som man selv har
gjort kan lett oversees. Derfor anbefaler LBK at sluttkontrollen foretas av en annen
person enn den som har utført/montert det elektriske anlegget.
Det er viktig at eier og bruker av anleggene etterspør og sikrer seg at
samsvarserklæring med underliggende dokumentasjon inklusive rapport fra
sluttkontroll som nevnt ovenfor blir utlevert fra installatør. Et elektrisk anlegg ansees
ikke å være ferdigstilt før sluttkontroll er utført og samsvarserklæring med
underliggende dokumentasjon er overlevert eier/bruker.
Planlegging og risikovurdering.
Forskriftene krever at det skal foretas en planlegging og vurdering av risiko 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. En slik risikovurdering skal som
nevnt ovenfor dokumenteres og foreligge i anleggsdokumentasjon som overleveres
eier/bruker.
En risikovurdering er svært viktig og forutsettes gjennomført ved nært samarbeid med
eier/bruker, prosjekterende og utførende entreprenør. Vurderingen skal ligge til grunn
for hva som er normal og forutsatt bruk for anlegget. Ved en slik vurdering bør man ta
spesielt hensyn til følgende:
 Brannfare (støv, lagring av for og høy osv)
 Eksplosjonsfare (støveksplosjon, gjødselgasser osv)
 Fuktighet (høytrykkspyling, kondens, fra dyr og for osv)
 Korrosjon
 Mekaniske påkjenninger (gnaging, spark, maskiner og utstyr osv)
Videre kan følgende forhold vurderes ved en risikovurdering:
 Hvem kan bruke og betjene anleggene
 Bygningstype
o beskyttelse mot brann hvor særlig risiko eller fare er tilstede
o områder med brannfare på grunn av bearbeidede eller lagrede
materialers egenskaper
 Virksomhet
 Tekniske krav, hvor f. eks følgende vurderes:
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o selektivitet, (f. eks: ved overbelastning eller kortslutning skal
kurssikring løse ut uten at foranstående hovedsikring løser ut)
o krav til spenningsfall
o harmoniske strømmer og spenninger
o store startstrømmer
o tunge motordrifter og intermitterende drift
o spesielle sikkerhetskrav (eks kundekrav)
o krav til dokumentasjon
o ytre påvirkninger, klassifisering av ulike bygninger og rom
Funksjonelle krav, hvor f. eks følgende vurderes:
o Oppdeling av installasjonen
o Brannalarm og nødlys
o Nødstrømsforsyning og reservekraft
Nettilførsel
o Jord- eller luftkabelanlegg
o Nettsystem

På bakgrunn av de risikoene som vurderes skal man velge metoder for utførelse for å
hindre at disse risikoene fører til fare.
Ytre påvirkninger, klassifisering av lokalene.
En av utfordringene ved prosjektering av en landbruksinstallasjon er å bedømme de
ytre påvirkningene som materiell og utstyr kan bli utsatt for. Dette må gjøres av
eier/bruker og prosjekterende/utførende i fellesskap. I gamle forskrifter var dette
relativt sett regelstyrt og man snakket om ”tørre rom”, ”fuktige rom”, ”våte rom”,
syreholdige rom osv. I dag er det ikke slik, men man må klassifisere de ytre
påvirkningene i rom, kanskje deler av et rom, omgivelser osv.
På et landbruk finnes det vanligvis flere lokaler og anlegg med store variasjoner i
konstruksjon og bruk. Av den grunn må lokalitetene vurderes, og til hjelp har vi en
tabell (51A) i NEK 400. Tabellen klassifiserer de ytre påvirkningene materiell og
utstyr utsettes for. Eksempler på forhold som klassifiseres er:
 Omgivelsestemperatur
 Luftfuktighet
 Tilstedeværelse av vann
 Tilstedeværelse av faste fremmedlegemer (støv)
 Tilstedeværelse av korrosive, forurensende stoffer
o syreholdige, etsende vesker eller gasser i slike mengder at det kan føre
til etsning av materialer og redusere isolasjonsevnen. Enkelte typer
støpealuminium er lite egnet i rom med ammoniakkdamp (f. eks.
enkelte typer ventilasjonsvifter).
 Mekaniske støt og slag
 Vibrasjoner
 Tilstedeværelse av flora og/eller sopp og råte
 Solstråling
 Lyn
 Luftbevegelse
 Bruk (hvem skal betjene anlegget, personers egenskaper)
 Egenskaper ved materialer under behandling eller lagring (fare for brann,
eksplosjoner eller forurensning)
 Bygningskonstruksjoner (brennbare eller ikke brennbare)
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Bygningsutforming (brannutbredelse, bevegelse, fleksibel eller ustabil)

Det er eier/bruker som ved en planlegging i samarbeid med prosjekterende er
ansvarlig for å vite hvilke ytre påkjenninger de elektriske installasjonene kan bli utsatt
for. Når de ytre påvirkningene er klassifisert må prosjekterende/utførende velge
materiell og utstyr som tåler disse påkjenningene.
Installasjonsløsninger.
Generelt
Minimumskrav til kapsling av materiell var forholdsvis godt spesifisert i de tidligere
forskriftene. Dagens forskrifter og normer gir større frihet til å tilpasse kapsling og
lignende avhengig av de ytre påvirkningene som nevnt ovenfor. Dette stiller store
krav til i første rekke prosjekterende for anlegget sammen med eier/bruker.
Generelt ved installasjoner i landbruket skal en være oppmerksom på at materiell kan
bli utsatt for både høye og lave temperaturer. Under et platetak kan temperaturer på en
klar soldag stige til over 40 0C. Store flater uten isolasjon gir temperaturendringer som
igjen kan føre til kondens.
I husdyrrom skal en ta hensyn til at el-opplegget kan bli utsatt for etsende eller
korrosive gasser og vannspylig i forbindelse med rengjøring, og at materiell og utstyr
plasseres slik at de ikke lett skades av arbeid eller av dyr.
Med tanke på vedlikehold er det en fordel om det benyttes et fåtall typer av
installasjonsmateriell.
CE-merking, forskriftskrav.
Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) angir at utstyr som omsettes skal være i samsvar
med gjeldende produktnormer. Som attest på dette skal utstyret være CE-merket,
eller ha medfølgende dokumentasjon som beviser at utstyret tilfredsstiller
produktkravene. CE-merket er produsentens erklæring på at utstyret er i henhold til
gjeldende produktnorm. Alt elektrisk utstyr som omsettes skal enten være CE-merket
eller ha en dokumentasjon på at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav for utstyret.
FEU angir bl. annet følgende krav:
 Elektrisk utstyr skal ved merking på utstyret eller, dersom dette ikke er mulig,
på en medfølgende bruksanvisning være forsynt med nødvendige opplysninger
for at utstyret kan bli brukt uten fare innenfor de bruksområder det er laget for.
 Utstyret skal være tydelig merket med fabrikantens navn eller kjennemerke,
eller dersom dette ikke er mulig, på emballasjen.
 Utstyret og dets enkelte deler skal være slik utført at de kan settes sammen og
tilkoples på en korrekt og sikker måte.
Som eksempel kan nevnes er sikringstavler. Sikringstavler som er ferdig produsert av
en produsent (tavlebygger) skal være CE-merket som elektrisk utstyr. Dog kan en
installatør montere sikringstavlen som en del av en elektrisk installasjon. Da skal ikke
tavla CE-merkes, men ha en medfølgende dokumentasjon som beviser at tavlen
tilfredsstiller de sikkerhetskravene som er fastsatt i produktnormen (NEK EN 60 439serien, ”tavlenormen”).
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Noe installasjonsmateriell har ikke internasjonale produktnormer. Dette gjelder f. eks
vanlige stikkontaktmateriell. De skal være i henhold til nasjonale krav og er ikke CEmerket. Rundstift stikkontakter og plugger har produktnormer og skal være CEmerket.
At materiell og utstyr er CE-merket er ikke tilstrekkelig. De som monterer eller
benytter utstyret må følge utstyrets bruksanvisning og kun bruke utstyret i de
omgivelser de er beregnet på. F. eks så er en vanlig vifteovn CE-merket, men kan
kun brukes i tørre rom i bolighus etc, og ikke i landbruksinstallasjoner.
Den utførende elektroentreprenør er ansvarlig for at det materiellet og utstyret han
leverer og monterer:
 Tilfredsstiller gjeldende produktkrav (CE-merket)
 Blir montert i omgivelser med ytre påvirkninger som utstyret tåler
 Blir montert i samsvar med utstyrets monteringsanvisninger
 Har nødvendig brukerveiledning og dokumentasjon som overlevers eier som
en del av anleggsdokumentasjonen for øvrig
 Idriftssettelse og kontroll av utstyret
I landbruket blir det også benyttet mye maskiner som bygges på stedet. Eksempelvis
nevnes korntørker, elevatorer og kornskruer osv. Maskiner er underlagt et eget EUdirektiv som kalles maskindirektivet og er underlagt bl. annet den norske ”forskrift
om maskiner (FM)” og normen NEK EN 60 204-1, maskinsikkerhet. Vi skal ikke gå i
dybden på dette i denne boka, men nevner noen vesentlige ting:
 For å bekrefte at maskiner og sikkerhetskomponenter oppfyller kravene i
denne forskriften, skal produsenten eller dennes representant utarbeide en
samsvarserklæring
 Produsenten eller dennes representant skal påføre maskiner CE-merking som
en bekreftelse på at maskinen tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav
 Ofte er det slik at en leverandør leverer og monterer eksempelvis elevatorer og
kornskruer og at en elektroentreprenør monterer dette sammen elektrisk. Det
er da viktig å vite at det ikke bare er sikkerhetskravene i forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg og NEK 400 som gjelder, men i tillegg FM og NEK EN
60204-1, maskinsikkerhet. Det er denne normen som bl. annet angir krav til
nødstopp osv. Dersom elektroentreprenøren monterer opp det elektriske
anlegget til maskinen og gjør dette ut fra en monteringsanvisning gitt av
maskinleverandøren, er det maskinleverandøren som er ansvarlig for
sikkerheten. Dersom elektrikerne monterer og setter dette sammen ut fra egen
planlegging blir elektroentreprenøren ansvarlig for maskinsikkerheten.
Generelt skal elektrisk utstyr være utilgjengelig for husdyr. Utstyr som nødvendigvis
må være tilgjengelig slik som utstyr for fôring, drikkekar etc skal være slik konstruert
og installert at husdyr ikke kan skade utstyret og at risikoen for skade på husdyr er
redusert til et minimum.
Når CE-merket materiell kompletteres eller endres gjelder de samme anvisningene.
Det behøves ikke noen ny CE-merking, men det påværende CE-merket skal påføres
dato for revidering (endring). Dokumentasjonen skal angi når og av hvem
revideringen er utført.
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CE-merking tilsvarer ikke den produktkontroll som f. eks Nemko utfører og er derfor
ikke det samme som N-merking eller tilsvarende.

Bilde 2: I noen tilfeller kan det være vanskelig å velge rett type materiell.

Kabelvalg og montering.
Mange branner, branntilløp og driftsforstyrrelser har sin årsak i skade på kabler. Det
er derfor viktig å velge rett kabeltype og at de monteres slik at de er mest mulig
beskyttet så skaderisikoen minimeres.
I områder som er tilgjengelig for husdyr skal kabler være montert slik at de ikke er
tilgjengelige for husdyrene og er beskyttet mot mekaniske skader.
I områder hvor det skal kunne oppholde seg husdyr og ytre påvirkningen klassifiseres
som AF4 (NEK 400, tabell 51A), kontinuerlig eksponering overfor korrosive eller
forurensende stoffer, skal installasjonsrør være tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon.
I områder hvor det benyttes kjøretøyer og flyttbare landbruksmaskiner skal følgende
installasjonsmetoder benyttes:
 Kabler nedgravet i grunnen minst 0,6 m med mekanisk beskyttelse
 Kabler i dyrkbar eller dyrket grunn gravd ned i en dybde på minst 1 m
 Selvbærende kabler i luften montert i en høyde av minst 6 m
På grunn av landbruksbygningenes bruksområde med lagring av fôrvarer, må en alltid
regne med at det finnes mus og kanskje rotter i lokalene. Kablene må derfor velges og
plassers slik at de i størst mulig grad er beskyttet mot gnagere.
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Bilde 3: Der det er risiko for gnagerangrep bør det brukes stålbåndarmerte kabler,
eller beskytte kablene med egnede rør etc.
Kabler som forsyner hovedtavlen i en installasjon skal, når de ikke er beskyttet med
jordfeilbryter, være beskyttet mot mekanisk skade f.eks ved å være nedgravet i
grunnen eller forlagt i egne kapslede ledningskanalsystemer.

Bilde 4: Ved montering på vegg eller vertikale flater bør de monteres minst 50 cm
over og minst 10 cm under horisontale flater som gnagerne kan få fotfeste på.Kabler
kan også beskyttes ved måten de legges på. En regner at gnagere ikke kommer til når
kablene ligger på vegg, under tak eller bjelke, henges på bæretråd eller på bærestiger
som ligger vertikalt.
Når kablene plasseres ubeskyttet er det ekstra viktig at en undersøker hvordan
lokalene vil bli brukt og innredninger blir montert. Dette for å hindre at slike ting kan
bli ”gangveier” for gnagerne.
Uansett type kabler så skal de beskyttes av rør eller annen kabelbeskyttelse der det er
risiko for at redskap og utstyr kan støte bort i installasjonen og beskadige denne.
Tilkoblingskabler for maskiner og lignende må være av en type som passer til miljøet.
For fleksible, bevegelige ledninger skal det fortrinnsvis benyttes ekstra kraftige kabler
f. eks HO7RN-F eller tilsvarende. Nipler må være forsynt med strekkavlastning.
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Bilde 5: Ved gjennomføring i bjelkelag, vegger og lignende bør kablene beskyttes
minst 50 cm over den horisontale flaten.
Belysning.
Et enkelt, men viktig tiltak som må gjøres i driftsbygningen er å sørge for tilstrekkelig
belysning. Dårlig lys er ofte en medvirkende årsak til at vi snubler, sklir eller støter på
noe. Vær klar over at en 40-åring trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring og en
60-åring ti ganger så mye! Lysrør gir mange ganger mer lys enn glødelamper og har
også lengre levetid. Normverdi for lysstyrke i ulike rom:
Dyrerom
Melkerom
Personalrom
Kontor
Verksted,
grovarbeider
Verksted,
finarbeider

100 lux
300 lux
150 lux
500 lux
300 lux
500 lux

Mattilsynets holdforskrifter for høns og kalkun samt for svin inneholder krav til
belysning.
Armaturer i landbruksbygg skal gi varig og god belysning. Belysningsutstyr skal være
i samsvar med NEK EN 60598-serien og være tilpasset de forhold som rår i de rom
hvor de benyttes. F. eks IP 54 med hensiktsmessig temperaturmerking
(lysarmaturer for direkte montasje på brennbare overflater). I områder med
brannrisiko og hvor det eksisterer fare for tildekking med brennbart støv, skal det kun
benyttes armaturer med temperaturmerking
(lysarmaturer med begrenset
overflatetemperatur). Belysningsutstyr merket
skal kun monteres dersom
belysningsutstyret med lyskilde har kapslingsgrad IP54.
Lysarmaturer skal være montert på steder der det er sikret tilstrekkelig stor avstand fra
brennbart materiale og man skal ta hensyn til både lagring av varer og andre farlige
arbeidsprosesser. Det er viktig å følge produsentens montasjeanvisninger.

14

Bryterposisjonen for ”på” og ”av” funksjonen til belysningsutstyr montert i lager for
høy og halm eller lignende, skal enten være synlig fra bryterstedet eller være angitt på
stedet med synlig signal.
I korrosivt miljø skal så vel armaturer som festedetaljer motstå korrosjon.
Plastarmatur i etsende miljø må være motstandsdyktige mot påvirkning av korrosive,
forurensende stoffer.
I husdyrrom bør det benyttes akryl eller glasfiberarmert polyester. Polykarbonat eller
ABS-plast er ikke egnet.

Bilde 6: For å få god lyseffekt bør det benyttes flere lyspunkt med moderate
energiverdier i stedet for få med høye energiverdier og høye temperaturer.
Vær oppmerksom på at halogenlamper er meget brannfarlige og vil være ulovlig å
bruke de fleste steder i driftsbygninger!
Det bør velges armaturer som er lette å rengjøre etter
som de fort støves ned i landbruksmiljø.
På grunn av høye temperaturer på enkelte
glødlampearmaturer og framfor alt på halogenlyskastere
må slike ikke installeres i brannfarlige rom.
Bilde 7: Halogenlyskastere må bare brukes utendørs, i
gårdsverksted og lignende rom.
Bilde 8: I eldre lysrørarmaturer kan
tennetiden reduseres ved å montere såkalte
sikkerhetsglimtennere. Slike tennere er betydelig sikrere enn de vanlige
tennerne på grunn av at spenningen til lysrøret brytes etter 30 – 60
sekund dersom røret ikke tenner. Dermed forhindres at reaktoren blir
farlig varm og i verste fall forårsaker brann. I tillegg slipper en å få
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blinkende lysrør. På grunn av brannrisikoen skal det i alle plastkapslede
lysrørarmaturer benyttes slike tennere.
Ved montering av såkalte lavenergilamper i kalde lokaler eller ute, må en huske at
slike lamper har forholdsvis lang oppvarmingstid før de gir full lyseffekt.
Alle lysarmaturer skal ha være utstyrt med beskyttelsesskjerm/kupler.
Lysarmaturer skal monteres slik at risikoen for skader og brann blir minimal selv om
kuppelen skades.
Bilde 9: Generelt anbefales at armaturen
monteres med kolben rettet ned og om
mulig plasseres beskyttet i forhold til
innredning. Glasskupler er mer brannsikre
enn plastkupler.
Dersom risikoen for skade på grunn av dyr
eller arbeid med fôr er stor skal armaturen
beskyttes med kurv eller lignende. Bruk
aldri sterkere glødelamper enn det som er
oppgitt på armaturen. Generelt anbefales max 60W i landbruksbygg.
Belysningsutstyr med lyspærer skal være merket med den maksimale tillatte
lyspærestyrke.

Bilde 10:
I lagerrom for høy og
halm er det ekstra viktig
at belysningen monteres
eller beskyttes slik at
skjerm/kupler og armatur
ikke skades. Armaturen
må også plasseres slik at
den ikke tildekkes av fôr.
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Bilde 11:
Lysbryteren for lys i
fôrlagret er ofte plassert
slik at en ikke kan
direkte se om lyset er
på/av. Det bør derfor
plasseres kontrollys ved
siden av bryteren som
viser om bryteren er
av/på.

Varmeapparater.
Elektriske varmeapparat som benyttes i brannfarlige rom må være godkjent for dette.
For tilfeldig/midlertidig oppvarming av brannfarlig rom finnes det varmevifter som er
godkjent. For permanent bruk skal varmevifter være fast montert.
Elektriske varmeapparater som benyttes ved avl og oppdrett av husdyr skal være
egnet for dette og være fast montert i en tilfredsstillende avstand for å hindre at
husdyr kan bli utsatt for forbrenning og brannrisiko pga antennelse av brennbart
materiale.
All elektrisk varme som monteres må være beregnet for de omgivelsene de plasseres
i, og monteres i samsvar med produsentens anvisinger.
I områder i landbruksinstallasjoner som ikke vanligvis klassifiseres som brannfarlige
rom, bør det vurderes bruk av varmeanlegg godkjent for brannfarlig rom i tilfelle
periodevis alternativ bruk av rommet.
Varmelamper og varmetak skal monteres slik at stikk-kontakten dras ut og strømmen
brytes om lampa faller ned. Stikkontakten for tilkobling skal derfor monteres nedover
og rett over det sted lampen henges opp. Lampa skal monteres minst 50 cm fra
brennbart materiale. Produsentens monteringsanvisning og brukeranvisning må alltid
benyttes.
Bilde 12:
Skjult elektrisk varme og varmekabler til frostbeskyttelse skal
alltid være tilkoblet jordfeilbrytere med max 30 mA utløsestrøm.
Varmekabler montert innvendig i rør må være egnet for formålet.
Varmekabler montert for frostsikring av jernrør bør monteres
utenpå røret. Det kan oppstå elektrolyse som gir utfellinger i
vannet dersom det legges varmekabler inne i jernrør.
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Sikringstavler/fordelinger
Den elektriske installasjonen i en bygning eller del av en bygning skal allpolig kunne
frakobles ved et enkelt godkjent koblingsapparat.
Mange av brannene i landbruket starter i sikringsskap og fordelinger. Årsaken er ofte
dårlig kontakt i koblinger som fører til varmgang. Krypestrøm pga inntregning av
fuktighet og støv er en annen årsak. Det er derfor viktig at fordelingene er tilstrekkelig
tette, og at de rengjøres og vedlikeholdes jevnlig. Det anbefales å termografere
(berøringsfri måling av temperaturer) fordelingene som et ledd i det
brannforebyggende vedlikehold. Ved termografering avdekkes temperaturavvik, og
man kan rette opp i disse forholdene før en skade skjer.
Over 50 % av elbrannene i landbruket starter i sikringstavler og fordelinger. Det viser
seg at selvslukkende plastmaterialer også brenner dersom temperaturen er høy nok og
temperaturpåvirkningene lange nok. Derfor er det i Norge innført et krav i NEK
400:2006 om at fordelingstavler i landbruks- og eller hagebruksområder skal ha
metallisk kapsling.
Det anbefales sterkt at fordelingstavler plasseres i separate tekniske rom, og at
rommet etableres som egen branncelle. Fordelingstavler av metall er ikke det samme
som egen branncelle. Det finnes også eksempler på branner som har startet i
sikringstavler av metall, derfor bør alle typer fordelinger plasseres på ubrennbart
underlag i ubrennbare omgivelser. I områder med brannfare på grunn av bearbeidede
eller lagrede materialers egenskaper, f.eks. låve eller fôrlager skal installasjonen, så
langt som mulig, begrenses til det som er nødvendig for å bruke lokalene. Dette
innebærer at så langt det er praktisk mulig skal fordelingstavler ikke plasseres i slike
omgivelser.
Opplegg som måtte kreves i brannfarlige omgivelser skal være egnet for en slik
plassering, og skal ha en beskyttelsesgrad (kapsling) minst IP 5X når støv kan samle
seg på det.
Alt elektrisk utstyr som fordelingstavler, motorer, startapparater osv utvikler varme og
er avhengig av kjøling. Ofte er kapslingene også ”kjøleribber” for utstyret. Det er
derfor svært viktig at kapslingene som et ledd i rutinemessig brannforebyggende
vedlikehold også utenpå rengjøres for støv og annet som kan hindre varmetransport.
Under forutsetning at kapslingen ikke utsettes for direkte sollys, er beskyttet mot
vann/regn og andre ytre påvirkninger og kapslingene er korrosjonsbeskyttet, kan
fordelingstavler plasseres utendørs. Der hvor fordelingen er plassert ute eller i
omgivelser med store temperaturvariasjoner må man også ta hensyn til risiko for
kondens. På noe koblingsutstyr finnes det egnede kondensplugger, eventuelt kan man
benytte egnede varmeelementer i fordelingstavler for å holde temperaturen jevn.
I områder der det er fare for støv- eller vanninntregning kan en med fordel trekke
kabler som kommer ovenfra, bak enheten hvor det er mulig eller ned på siden slik at
innføringene blir fra undersiden.
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Bilde 13:

I de senere år har det blitt vanlig å montere små fordelinger til styring osv. Flere
branntilløp i koblingsutstyr peker i retning av visse risikoer når disse er plassert i
fuktige rom eller rom med store temperaturvariasjoner. Krypestrøm og branntilløp
kan ha sammenheng med fuktig støv som samler seg på fasefordelingsskinner som
ikke er avsluttet riktig. Dersom det er risiko for kondens anbefales det at
fasefordelingsskinnene monteres slik at fuktighet og støv ikke legger seg nede inne i
skinnene. F. eks kan fordelingsskinnene monteres over automatsikringene slik at
åpningene vender nedover, men det overordnede kravet er selvsagt at man skal hindre
inntregning av fuktighet og/eller støv og beskytte mot kondens. Dersom man benytter
fasefordelingsskinner som må kappes, må dette utføres i henhold til leverandørens
anvisninger, og slik at spenningsførende skinner ikke er tilgjengelig for berøring fra
noen sider. Deretter må det kontrolleres at det ikke ligger igjen kobberspon i plasten
som forringer isolasjonsmotstanden og reduserer faseavstand.
Det oppstår hvert år dessverre mange branntilløp i helt nye fordelingstavler pga at
tilkoblingene ikke er tilstrekkelig tilskrudd, eller at tilkoblingene har kommet på feil
side av koblingsklemmene. Det er viktig at tilkoblingene tilskrues med riktig moment
etter anvisning fra leverandørene, og at de fysisk kontrolleres i forbindelse med
sluttkontroll av anleggene.
For vanlige automatsikringer og gamle skrusikringer tilkoblet cu-ledere kan
ettertrekking være en egnet metode for brannforebyggende vedlikehold. For øvrig
anbefales berøringsfri temperaturmåling (termografering) som den eneste riktige
metoden for å kontrollere hvorvidt tilkoblingene er gode nok. Dette bør kontrolleres i
forbindelse med sakkyndig kontroll minst hvert 3. år.
Valg av overstrømsbeskyttelse.
Gamle smeltesikringer (skrusikringer) kan i seg selv gi øket risiko for brann. Dette
fordi de kan belastes høyere enn kablene tåler, og fordi man ofte bare får enpolet
utkobling ved feil. Det anbefales derfor sterkt å planlegge utskifting av gamle
skrusikringer til automatsikringer.
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Ved valg av automatsikringer må man ta hensyn til sikringenes karakteristikker.
Sikringer med B-karakteristikk kan sammenlignes med de gamle ”kvikke” sikringene
og bør kun benyttes til varmekurser og andre kurser med små startstrømmer. Til
motordrifter og andre kurser med store startstrømmer f. eks lysarmaturer, bør en
benytte automatsikringer med C-karakteristikk. På kurser med svært store
startstrømmer kan en automatsikring med D-karakteristikk være egnet.
Automatsikringer med B-, C-, eller D-karakteristikk gir samme beskyttelse mot
overbelastning, men tåler ulike størrelser av startstrømmer, og har forskjellige nivåer
på kortslutningsstrømmer som gir momentan utkobling av sikringene.
Elektroentreprenør skal gjøre beregninger som sikrer at de benyttede sikringer og vern
har tilstrekkelig bryteevne og gir beskyttelse både mot overbelastning og kortslutning.
Uttak, koblingsbokser, startapparater og brytere m.m.
I likhet med det øvrige elektriske materiellet må uttak, koblingsbokser, startapparater
og brytere m.m. tilpasses til de rådene forhold og bruk. Av sikkerhetshensyn er det
viktig at opplegg ikke monteres slik at det kan skades av husdyr eller maskiner.
Videre må man ta hensyn til de risikoer som uoversiktlig manøvrering kan medføre.
Kapslinger skal være utført i egnet materialer (metall eller selvslukkende
plastmaterialer) som tåler de ytre påkjenninger de kan bli utsatt for.
Bilde 14:

Koblingsbokser, brytere og uttak og annet elektrisk utstyr som skal benyttes under
normale forhold i landbruks- eller hagebrukseiendommer, skal minst ha en
kapslingsgrad på IP 44. Utstyr som står i brannfarlige omgivelser skal være egnet til
slik plassering og ha en kapslingsgrad på minst IP5X når støv kan samle seg på det.
Kurser som forsyner stikkontakter opp til og med 32 A skal ha forankoblet
jordfeilbryter med høyst 30 mA merkeutløsestrøm. Kurser som forsyner stikkontakter
over 32 A skal ha forankoblet jordfeilbryter med merkeutløsestrøm høyst 100mA.
Stikkontakter til og med 20 A kan være ”vanlige stikkontakter” i samsvar med NEK
502 eller industristikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-2. Stikkontakter over
20A skal være industristikkontakter (CE-merket) i samsvar med NEK EN 60309-2.
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Motorvern og sikkerhetsbrytere.
Motorer i luftbehandlingssystem til og fra rom med forhøyet brannrisiko skal ha
innebygd termisk beskyttelse i motorviklingen. I rom hvor lagring eller bearbeiding
av brennbart materiale forekommer i slikt omfang at brannrisiko kan oppstå skal
motorer som ikke er kontinuerlig overvåket under drift beskyttes mot for høye
temperaturstigninger. Dette kravet tilfredsstilles ved bruk av motorvernbrytere med
manuell tilbakestilling eller tilsvarende vern.
Dette innebærer at motorer i landbruket alltid skal være utstyrt med beskyttelse. En
ordinær motorvernbryter bryter kun dersom temperaturen inne i bryteren (bimetallet)
blir for høy. Elektriske motorer er oftest luftkjølte og utstyrt med kjøleribber. Dersom
kjøleribbene blir tildekket av støv eller annet som hindrer varmetransport og kjøling,
kan motoren blir overopphetet med fare for brann. Derfor anbefaler LBK sterkt å
benytte termisk beskyttelse med temperaturfølere inne i motorviklingene. Motorer
med Y/D-vender skal beskyttes mot for stor temperaturøkning også i stjernekobling.
Vernet må ikke kobles slik at motoren automatisk starter etter et strømbrudd.
Motorvernbrytere, termiske releèr osv skal alltid innstilles på målt driftstrøm ved
normal belastning.
Også personer som ikke har elektrikerkompetanse skal kunne bryte spenningen til
motorer og varmeapparater ved service og vedlikehold. Derfor bør det installeres
sikkerhetsbrytere så nært forbrukerstedet som mulig. Bryterne må merkes slik at det
lett kan identifiseres hvilke maskiner de betjener, om de står i på/av stilling, og kunne
låses i av-stilling. Der funksjonen er svært viktig og i automatiserte system bør en
benytte sikkerhetsbryterens hjelpekontakt for alarm når bryteren står i frakoblet
stilling. I system med stikkontakt-tilslutning kan stikkontakten brukes som frakobling.
Fjernmanøvrering og automatikksystem.
Motorer som fjernstyres eller styres via noen form for automatikk skal lett kunne
kobles ut i nødstilfelle. Derfor skal det finnes nødstopp-brytere som er strategisk
plassert og lett tilgjengelig. Det skal plasseres varselskilt eller lignende som opplyser
om at anlegget kan starte uten forutgående varsel. Her er det viktig at
sikkerhetsbryterne monteres slik at det ikke finnes risiko for forveksling.
Elevatorer eller bandtransportører og reimdrevne innretninger bør utstyres med
turtallsvakt slik at spenningen til motoren brytes dersom turtallet synker.
Kravene til nødstopp og andre sikkerhetstiltak for maskiner finnes i NEK EN 602041.

Overvåking og alarm.
Visse funksjoner i landbruksdriften hvor stopp eller driftsforstyrrelser kan medføre
stor fare for dyrene eller vanskelige konsekvenser, bør utstyres med alarm. Til
eksempel bør ventilasjonsanlegg i fjørfehus, grisehus og lignende tilknyttes alarm slik
at selv korte stopp indikeres.
Mattilsynet krever i sine holdforskrifter for storfe (bygninger med flere enn 30 storfe)
og høns og kalkun (flere enn 200 dyr) at det skal være et egnet brannalarmanlegg.
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Det samme kreves i velferdsforkriftene for hest (flere enn 10 dyr) og småfe (flere enn
30 dyr).
I de samme forskriftene krever også mattilsynet i en del tilfelle driftsalarm som
varsler svikt i f. eks mekanisk ventilasjon og svikt i strømforsyning.
Alarmanlegg som skal beskytte dyr skal ikke være integrert i andre alarmsystem, men
det kan ta mot signal fra andre anlegg. Opplegg for alarm fra kraftfôrblandeanlegg,
korntørke, melkerobot og lignende skal ha separat overvåkning og alarmsystem som
igjen kan kobles til det sentrale alarmanlegget.
Der det kreves raske innsatser skal alarmen kobles til en automatisk sender som
sender signal til noen som kan sette i gang raske tiltak
Overvåkning og alarmanlegg skal alltid ha overspenningsbeskyttelse.
Jordfeilbrytere.
Det er følgende krav til jordfeilbrytere for installasjoner i landbruks- og/eller
hagebruksinstallasjoner:
 Merkeutløsestrøm ikke over 30 mA for forbrukskurser som forsyner
stikkontakter til og med 32 A og for skjult elektrisk varme, og;
 Merkeutløsestrøm ikke over 100 mA for forbrukskurser som forsyner
stikkontakter over 32 A
 Merkeutløsestrøm ikke over 300 mA for alle andre kurser.
Jordfeilbrytere over 30 mA som ikke forsyner stikkontakter bør være av S-type,
(støtstrømsikre og selektive).
For å oppnå selektivitet mellom jordfeilbrytere montert i serie (jordfeilbryteren
nærmest feilen skal løse ut uten at det påvirker foranstående jordfeilbrytere) må
merkeutløsestrømmen på foranliggende jordfeilbryter være minst tre ganger
merkeutløsestrømmen på etterfølgende jordfeilbryter. (300 – 100 – 30 mA). For å
sikre full selektivitet må man i tillegg bruke foranliggende jordfeilbrytere med
forsinket utkoblingstid. For eks benytter man normal 30mA jordfeilbryter for siste
kurs, forankoblet jordfeilbryter av G-type (tidsforsinket min 10ms) på 100 mA og en
300mA jordfeilbryter av S-type (tidsforsinket min 40 ms) foran hele anlegget som
brannbeskyttelse. Da oppnår man selektivitet slik at ikke øvrige system skal påvirkes
av unødige avbrudd ved en eventuell feil på en kurs.
Jordfeilbrytere av type AC er ikke tillatt. Dersom det på kursen etter en AC
jordfeilbryter er elektronisk belastning kan det hende at jordfeilbryteren ikke fungerer
ved feil. I eksisterende anlegg bør man derfor vurdere hva slags belastning kursene
forsyner etter gamle jordfeilbrytere, og hvorvidt disse bør skiftes ut. I
landbruksinstallasjoner kan det benyttes jordfeilbrytere av typen A som fungerer for
vekselstrømskretser og ved pulserende likestrøm (elektronisk belastning). Utendørs
og i kalde rom må det benyttes jordfeilbrytere som er merket med snøkrystall
eventuelt -25° og som fungerer også ved lave temperaturer -25 °C.
Vanlige standard jordfeilbrytere uten denne merkingen er kun testet ned til -5 °C.
Jordfeilbrytere montert foran spesielt utstyr, f. eks mykstartere og frekvensomformere
må være tilpasset disse lastene. Produsentene må konsulteres i slike tilfelle.
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Det finnes jordfeilbrytere med merkestrøm opp til 125 A.
Elektriske anlegg i landbruket bør seksjoneres og vernes med flere jordfeilbrytere. På
denne måten kan en del av anlegget koble ut ved feil uten at øvrige deler berøres. I
deler av et anlegg kan det være så store lekkasjestrømmer at jordfeilbryteren kobler ut
uten synlig årsak. Også av denne grunn er det en fordel å seksjonere anlegget på flere
jordfeilbrytere. Det anbefales og montere automatsikringer med innebygget
jordfeilbryter (kombiautomater).
Til vitale funksjoner som for eksempel ventilasjon i besetninger med høy dyretetthet,
bør jordfeilbryterens stilling indikeres og monteres med hjelpekontakter som gir alarm
dersom jordfeilbryteren løses ut.
Etter montering av jordfeilbryter skal funksjonen alltid kontrolleres.
Funksjonskontroll av jordfeilbrytere kan utføres ved å bruke testknappen. Videre bør
det testes at jordfeilbryteren er riktig koblet i anlegget slik at den beskytter den delen
av installasjonen den er tiltenkt. Benyttes jordfeilbrytere med merkeutløsestrøm over
30 mA må det også kontrolleres at feilstrømmen ved første jordfeil i IT-nett er større
enn merkeutløsestrømmen til jordfeilbryteren. Minste feilstrøm ved første feil i ITnett kan som en tommelfingerregel bestemmes til 0,5 mA pr kVA på
forsyningstransformatoren. I nærheten av jordfeilbrytere skal det settes opp skilt som
viser hvor ofte de skal testes, hva som skal gjøres når den har løst ut, hvordan feil kan
finnes og hvilke deler av anlegget jordfeilbryteren beskytter.
Det er viktig for sikker funksjon av jordfeilbrytere at de testes med testknappen etter
produsentens anvisninger (f. eks en gang pr måned).
Potensialutjevning (utjevningsforbindelser).
Systemet med potensialutjevning i et husdyrrom har som formål å jevne ut spenninger
mellom ”utsatte ledende deler” og ”andre ledende deler”. En ”utsatt ledende del” er en
ledende kapsling for elektrisk utstyr som deksler for motorer, lysarmaturer osv. En
”annen ledende del” er deler som ikke utgjør noen del av den elektriske installasjonen
og som kan oppnå et potensial f. eks jordingspotensial. Eksempel på ”annen ledende
del” er innredninger, vannrør, armering osv.
Det er svært viktig at alle ledende deler kobles sammen (utjevnes) slik at ikke farlige
berøringsspenninger forkommer. Særlig i det norske IT-nettet kan det lett oppstå
farlige berøringsspenninger i et anlegg uten jordfeil dersom det f. eks er en jordfeil i
en annen installasjon tilkoblet samme transformator. Den eneste metoden for å sikre
seg mot berøringsspenninger ved slike feil er å etablere tilstrekkelige
utjevningsforbindelser.
I rom med eller uten elektriske installasjoner skal det legges opp
utjevningsforbindelser som forbinder alle ledende deler. Dette innebærer i praksis at
alle metalldeler f. eks i husdyrrom bindes sammen og tilkobles en
hovedjordingsskinne.
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Bilde 15:

Prinsippet for potensialutjevning er at det legges en leder mellom de ledende delene i
bygningen. Det vil si innredninger, transportinnretninger, vann og
ventilasjonsopplegg, armering i betongkonstruksjoner og lignende.

Bilde 16: Sammenkoblingen skal gjøres på en egen
hovedjordingsskinne, som plasseres i eller nær ved hovedfordelingstavlen.
Jordelektroden skal tilkobles samme hovedjordskinne. Det kan brukes en
prefabrikkert skinne eller en kobberskinne på f.eks. 30 x 5 mm. I fuktige miljø
anbefales det å legge på en tyntflytende korrosjonsbeskyttelse f.eks av typen tectyl
over tilkoblingene.
Ved nybygging og større ombygginger hvor det støpes nye armerte
betongkonstruksjoner, skal armeringen kobles til en potensialutjevning. Praktisk kan
dette utføres ved at en galvanisert bardunwire legges i slynger og festes til armeringen
med wireklemme. Begge endene av wiren festes til hovedjordingsskinnen.
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Det kan også sveises egnet jordingspunkt til armeringen. Bilde 17:

For gamle bygninger uten potensialutjevning kan en 25 mm2 kobberleder graves ned
rundt bygningen som jordelektrode. Lederen kobles til hovedjordingsskinnen.
Ledere for potensialutjevning må kobles til innredninger og lignende med en varig
god forbindelse. Det kan benyttes jordklemmer, jordingsbånd ol. Koblingen bør
beskyttes med et korrosjonsbskyttende middel.
Ledere for tilleggsutjevningsforbindelser skal dimensjoneres slik:
 Utjevningsforbindelser som forbinder to utsatte ledende deler skal ha et
tverrsnitt ikke mindre enn den minste beskyttelseslederen for de utsatte
ledende delene.
 Utjevningsforbindelser som forbinder utsatte ledende deler med andre ledende
deler skal ha et tverrsnitt ikke mindre enn halvparten av tverrsnittet til den
tilhørende beskyttelsesleder.
 Minste tillatte separate beskyttelsesleder er 2,5mm2 dersom lederen er
mekanisk beskyttet, og 4mm2 dersom lederen ikke er mekanisk beskyttet
Lynvern, overspenningsvern.
Høye spenninger på nettet ved lyn og tordenvær fører relativt ofte til skader på
elektriske anlegg og utstyr, bygninger og inventar i landbruket. Det skilles mellom
direkte lynnedslag og indirekte høye induserte spenninger gjennom inngående
forsyningskabler/ledninger. Man regner at ca 90 % av skadene er av indirekte årsaker.
En skal være oppmerksom på at jordkabler for el og tele ikke i tilstrekkelig grad
beskytter mot induserte overspenninger på grunn av lyn.
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Landbruksinstallasjoner er ofte svært utsatt for overspenning. Dette har sammenheng
med beliggenhet, ofte store bygningsmasser, nettilførsel via lange luftledningsnett
osv. I våre IT- og TT-nett hvor energi blir overført via luftledninger er det ikke
jordingsfelleskap mellom netteiers transformator og installasjonene.
Landbruksbygninger, særlig for dyrehold, har ofte svært lav overgangsmotstand til
jord. Dersom jordingsforholdene i installasjonen er like god eller bedre enn netteiers
jordingsforhold kan overspenningsskader lett oppstå i installasjonen ved overførte
overspenninger som følge av jordfeil på luftledningsnettet.
Sikre tegn på dette er utbrente overspenningsvern og smeltespor i sikringstavler etc.
Bilde 18 & 19:

Ofte blir slike overførte overspenninger grunnet jordfeil på nettselskapets
høyspenningsnett forvekslet med lynoverspenninger, fordi slike jordfeil ofte skjer i
forbindelse med tordenvær.
Bilde 20:

Fullstendig beskyttelse mot lynutladninger og overspenninger er komplisert og
kostbart. Dog kan man ved relativt enkle tiltak og metoder oppnå akseptabel
beskyttelse.
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Bilde 21:
På bildet ovenfor (21) ser vi et bygg hvor det er montert utvendig lynvernanlegg som
et Faraday`s bur, kombinert med overspenningsvern i fordelingstavlen.
Et komplett lynvernanlegg omfatter utvendig lynvernanlegg, utjevningsforbindelser
og innvendig lynvern ved overspenningsvern. Utvendig lynvernanlegg behandles ikke
i denne boka.
Som tegningen viser bør det i alle anlegg etterstrebes et felles inntakspunkt for alle
inngående kabler og ledende røranlegg. Alle jordledere, jordelektroder og
spenningsutjevning til ledende rør osv tilkobles til den samme hovedjordskinne.
Denne potensialutjevningen er en viktig del av overspenningsbeskyttelsen.
Omfanget av installasjoner for lynvern og overspenningsbeskyttelse må bedømmes ut
fra risikovurderinger, krav i forskrift og norm, egne ønsker og sikkerhetskrav samt
forsikringsselskapenes krav. Forsikringsselskapene krever overspenningsvern for
landbruksinstallasjoner og ved forsikring av datautstyr og lignende.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg sier at mennesker, husdyr og eiendom skal
være beskyttet mot skadelig virkning av overspenninger. Det nevnes overførte
overspenninger i fordelingsnettet som skyldes atmosfæriske utladninger
(lynoverspenninger) og overførte overspenninger som skyldes jordfeil i høyspennings
forsyningsnett.
I NEK 400:2006 står det at for å fastlegge nødvendig beskyttelsestiltak mot
overspenning skal en risikovurdering foretas. En risikovurdering er en vurdering av
sannsynligheten for at overspenninger kan opptre sammen med en vurdering av
konsekvensene for mennesker, husdyr og eiendom ved skadelige overspenninger.
Risikovurderingen bør gjennomføres av prosjekterende for det elektriske anlegget
sammen med eier/bruker, og følgende forhold bør belyses:
 Mulige overspenninger som kan opptre;
 Den forventede tordenværshyppighet (det finnes registreringer av dette)
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Plassering og egenskaper for utstyr som eventuelt skal benyttes for
beskyttelse mot overspenninger;
Om det er luftledninger i lavspennings forsyningsnett;
Om det er luftledninger i høyspennings forsyningsnett
Om det er montert utvendig lynvernanlegg for bygningen;
Topografiske forhold på stedet;
Meteorologiske forhold på stedet;
Konsekvenser som følge av overspenninger og relevante beskyttelsestiltak
o fare for liv og helse;
o skade på installasjonen og tilkoblet utstyr;
o avbrudd i strømforsyningen
o avbrudd av løpende drift
Andre relevante forhold

Elektrisk utstyr har krav til støtspenningsholdfasthet, og dette klassifiseres i forhold til
merkeverdier. I våre alminnelige nett er klassifiseringen således:
 Støtspenningsholdfasthet kategori IV: 6 kV
 Støtspenningsholdfasthet kategori III: 4 kV
 Støtspenningsholdfasthet kategori II: 2,5 4kV
 Støtspenningsholdfasthet kategori I: 1,5 kV
Utstyrsleverandører skal ved merking eller dokumentasjon, informere om hvilken
overspenningskategori utstyret har.
Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspennings kategori I er bare
anvendelig for bruk i bygninger hvor det er benyttet overspenningsvern foran. Det er
altså krav til overspenningsvern foran utstyr som ikke tåler mer enn 1500 V
støtspenning.
Utstyr av kategori I kan være dataanlegg, foringsautomatikk, alarmanlegg og
tilsvarende, dersom utstyret ikke har innebygget overspenningsbeskyttelse. Det er
derfor leverandørens ansvar å opplyse om dette.
En viktig del av overspenningsbeskyttelse er å sørge for at alle utsatte ledende deler
og andre ledende deler har god potensialutjevning som nevnt under kapittelet foran.
Når det er utført kan overspenningsvern monteres som en tilleggsbeskyttelse.
Vi har bl. annet følgende typer av overspenningsvern:
A. Gnistgapavledere (høyeffekts inntaksvern), for spesielt lynutsatte bygninger.
B. Gassavledere, benyttes mye for teleinstallasjoner og signalkabler.
C. Varistoravledere, benyttes som primære vern (sikringsskap), i sekundærvern
og for elektronikk. På grunn av egenkapasitans egner de seg dårlig til vern i
kabler som skal overføre høyfrekvente signaler.
D. Dioder (Transzorb- dioder, Transil-dioder og Z-dioder) benyttes som finvern
på lave spenningsnivåer.
E. I tillegg finnes det ulike typer av vern med kombinasjoner av teknikker
Som regel vil det være tilstrekkelig med et primærvern i fordelingstavlene, kombinert
med sekundære vern ute ved spesielt følsomt utstyr.

28

Følgende forholdsregler må tas ved montering av overspenningsvern i elanlegg:
 Tilkoblingsledningene mellom overspenningsvernet og hhv faseledere ved
kurssikringene og jordskinne må være så korte som overhodet mulig.
Lengden av disse lederne til sammen bør ikke overstige 0,5 m. Jordlederen til
overspenningsvernet kan med fordel tilkobles direkte til godset i skapet
(dersom skapet er tilkoblet jord) i umiddelbar nærhet av vernet sammen med
en parallell føring til jordskinnen. Føringen må ha så lav impedans som
overhodet mulig.
 Foranstående sikringer må ikke være større enn det som er oppgitt av
leverandøren og helst ikke over 50-63 A med gl- eller C-karakteristikk.
 Det må benyttes overspenningsvern som har innebygget
overtemperatursikringer. Det forekommer likevel at overspenningsvernet kan
bli overopphetet (glødende), særlig ved nettfrekvente overspenninger (feil på
netteiers høyspenningsnett). Da kan de avgi mye sot til omgivelsene selv om
de har innebygget temperatursikring. Av den grunn er det viktig å montere
dem i skap som vil hindre at glør sprer seg til brennbare omgivelser. For å
oppnå størst mulig sikkerhet anbefales det at varistor overspenningsvern som
monteres i IT- og TT-nett uten jordingsfellesskap settes i egen branntrygg
kapsling inne i sikringsskapet.
 Primære overspenningsvern bør ikke ha mindre merkeverdi enn 15 kA. Siden
overspenningen kan bygge seg opp igjen i kabler, bør det monteres eget vern i
hver fordeling dersom det er en avstand på mer enn ca 30 m mellom dem.
 Ved montering av flere vern må vi ta hensyn til spenningsnivået. Det primære
vernets spenningsnivå bør normalt være lavere (aldri høyere) enn nivået på
sekundærvernet. Sekundærvern er ikke bygget for å mestre store
overspenningsstrømmer, og bør bare monteres i kombinasjon med primære
vern. Kun unntaksvis, og bare der hvor store overspenningsstrømmer ikke
forekommer, kan vi benytte sekundærvern alene.
 Vi anbefales å benytte overspenningsvern som er enkle å skifte ut, f. eks. med
fastmontert underdel og pluggbar varistormodul i primærvern (i sikringsskap).
For å oppnå best mulig sikkerhet, bør vi benytte vern med et spenningsnivå på
ca 280 V.
 Det er avgjørende for en god funksjon av alle vern at tilkoblingsledere,
utjevningsforbindelser og jordingsforholdene er omhyggelig utført.
 Sekundære, pluggbare vern må være FG-godkjente
Nødstrøm, reservekraft.
Det høye strømforbruket til mekanisering, automatisering og krav om stell/sikkerhet –
(ventilasjon) for husdyrene gjør at det for store anlegg (husdyrhold) bør være montert
nødstrømsaggregat som raskt og helst automatisk startes ved strømbrudd.
Dimensjonering av nødstrømsanlegg må gjøres ut fra vurdering av strømbehov og
risiko ved strømbrudd. For anlegg hvor selv korte strømbrudd kan gi store skader bør
det være stasjonære nødaggregat med automatisk oppstart. Forskrift for hold av fjørfe
krever alarmanlegg for strømbrudd/stans av mekanisk ventilasjon.
Mobile aggregat på over 5 kVA skal minst oppfylle innkapslingskravet IP 34. Det må
være utstyrt med over- og underspenningsvern, overbelastningsvern, voltmeter og
frekvensindikator.
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Bilde 22: Mobile aggregat skal være konstruert og koblet slik at det ikke kan mate
strøm inn eller drives i parallell med forsyningsnettet. For å hindre dette skal det
gjennomføres tiltak for atskillelse. Slike tiltak kan være:
 En elektrisk, mekanisk eller elektromekanisk forrigling mellom
betjeningsmekanismer eller styrestrømskretser til omkoblingsvendersystem;
 Et låsesystem med kun en nøkkel;
 En tretrinns åpne-før-lukke omkoblingsvender;
 Automatisk omkoblingsvender med tilfredsstillende forrigling;
 Annet utstyr som gir tilsvarende driftssikkerhet
I noen tilfeller har utstyret varsel for gjeninnkobling av strøm på nettet. Dersom et
slikt varsel mangler bør det monteres.
For husdyrhold med stor tetthet av dyr og hvor det er påkrevet med livsoppholdene
systemer, gjelder følgende i NEK 400:
 Hvor tilførsel av fôr, vann eller luft til husdyrene ikke er sikret i tilfelle svikt i
strømforsyningen skal det være installert reservekraft i form av dublert
strømforsyning eller egen reservekraftkilde. Det skal være separate
forbrukskurser som forsyner enheter i ventilasjonsanlegget og lysanlegget.
Slike kurser skal bare forsyne elektriske utstyr som er nødvendig for driften av
ventilasjonsanlegget og lysanlegget.
 Det skal være sikret selektivitet slik at hovedkursene til ventilasjonsanlegget
ikke faller ut grunnet overstrøm og kortslutning
 Hvor elektrisk drevet ventilasjon er nødvendig skal følgende være etablert:
o en reservekraftkilde som sikrer tilstrekkelig forsyning til
ventilasjonsutstyret; eller
o temperatur- og spenningsovervåkning. Dette kan oppnås ved bruk av
en eller flere overvåkningsenheter. Disse skal gi synlig og hørbart
signal som lett kan oppfattes av brukeren, og skal være uavhengig av
den normale strømtilførselen.
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Der det monteres generatorer gjelder følgende:
 Forventet kortslutningsstrøm og jordfeilstrøm må være tilgjengelig, og vern og
beskyttelsestiltak må tilpasses dette
 Beskyttelse ved automatisk utkobling av vern må ikke være avhengig av
forbindelsen til det jordede punktet av den allmenne strømforsyningen når
generatoren opererer som et alternativ til et TN-system. Det skal monteres
egen jordelektrode til generatoren som tilkobles jordingsanlegget i
installasjonen.
 For flyttbare transformatorer i TN-, TT- og IT-systemer skal det installeres en
jordfeilbryter med merkeutløsestrøm ikke over 30 mA for automatisk
utkobling.
 Det må anordnes egen jordelektrode som tilkobles jordingsanlegget i
bygningen
Ladning av batterier.
For å hindre ulykker ved ladning av batterier stilles visse krav til plass og anlegg. Det
er ikke tillatt å lade batterier i brann- eller eksplosjonsfarlige områder. Batteridrevne
utfôringsvogner og lignende skal ikke lades på samme sted som de fylles med fôr.
Avstand mellom ladeplass og fôrfyllingsplass skal være minst 5 meter. Ladeutstyr
som benyttes til ladning av utfôringsvogner og lignende skal ha kapslingsgrad på
minst IP 54.
Brannvern
En stor del av anbefalingene og veiledningene har som mål å hindre brann. Selve
installasjonen må utføres slik at den ikke kan bidra til spredning av brann.
Kabelgjennomføringer mellom rom som er brannseksjonert må tettes. For øvrig kan
det tas ulike brannbegrensende tiltak. Brannvern kan bestå av alt fra
håndbrannslukkere til alarm og automatisk slukkesystem.
Ved brann i elektrisk anlegg kan det oppstå risiko for strømgjennomgang, eksplosjon
ved rask nedkjøling og giftig gassdannelse. Generelt kan det likevel sies at
tilgjengelig slukkeutstyr inklusive vann, kan brukes for slukking av brann i elektrisk
anlegg.
Selv med et godt og fungerende forebyggende vedlikehold kan branner oppstå. Som
tidligere nevnt utvikler branner i landbruket seg uhyggelig raskt, og det er nødvendig
med rask varsling for å kunne slukke brannene før katastrofen inntrer.
Det anbefales derfor på det sterkeste å installere et godkjent brannalarmsystem. Ved
siden av at dette gir store rabatter i forsikringspremier vet man av erfaring at gode
alarmanlegg har reddet store verdier. Statistikker fra perioden 1996-2006 viser at
totalt 13 000 dyr og rundt 25 000 fjørfe berget livet og verdier for ca 1.500.000,kroner er spart takket være tidlig varsling fra brannalarmanlegg.
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Web-adresser LBK
Statens bygningstekniske etat (BE)
www.be.no
Dir. for samf.sikkerhet og beredskap (DSB) www.dsb.no
Elotec
www.elotec.com
Felleskjøpet
www.felleskjopet.no
Gjensidige
www.gjensidige.no
If
www.if.no
Kvalitetssystem i landbruket
www.ksl.no
Landbrukets brannvernkomité (LBK)
www.lbk.no
Landbrukets HMS-tjeneste
www.lhms.no
Mattilsynet
www.mattilsynet.no
Norges Bondelag
www.bondelaget.no
Norsk brannvernforening
www.brannvernforeningen.no
Norsk landbruksrådgivning (NLR)
www.lr.no
Sparebank 1
www.sparebank1.no
Terra
www.terra.no
TrygVesta
www.trygvesta.no
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