


• Korrosjon i fjøs, hva tenker elkontrolløren?

• Dialogen mellom elektrikeren og gårdbrukeren

• El-kontrollen: hva avdekkes av feil?
• Krav, kvalitet, pris

• Hva kan og skal gårdbrukeren gjøre selv?

Elektrisk anlegg, jording, elkontroll



Morten Steien Haslev
• Elektriker Gr L
• Fagskoleingeniør elkraft
• Elektroinstallatør
• Elektrotermografør sertfisert iht NEK 405-1
• Elkontrollør sertifisert iht NEK 405-2,3,B
• Eltakstmann
• Medlem av NK 219
• Sauebonde 110 VF Spælsau

Mobil: 902 39 225 Epost: morten@tryggel.no



Er jordinga problemet?

Ingen jording tilkoblet

Ikke jordingen sin skyld alene

Jording Full Krise



Mekanisk påkjenning

• Installasjonsfeil
• Blandet kobber og galvanisering
• My fuktighet (elektrolytt)

• ( 3 år gammelt fjøs)
5 cm hull igjennom ståletIkke utjevnet stolpe



Korrosjon lettgrinder og rundbuehall



• Lite fokus og mangelfull kunnskap

• Manglende prosjektstyring/ledelse

• Er kvaliteten på stål og galvanisering bra nok?

• Manglende samordning / risikovurdering

• Finnes det andre løsninger?

• Hvordan påvirker jordfeiler korrosjon?

Mine betraktinger om korrosjon



• Dobbelt isolert utstyr? Kubørste, robot, skraperobot, osv
• SELV / PELV
• Utelatelse av utjevning?
• Jording med annet materiale enn kobber
• En utjevningsleder fra hovedjordskinne til hver komponent.

• Ikke sammenkoblet jording i «via – via» inne i husdyrrom.
• Isolerte jordledere.
• Beskyttelse mot elektrolytt
• Legge jording klart, vurdere tilkobling?

Andre måter å jorde eller unngå jording

Risikovurdering



• Plassering av stolper

• Tilkoblingspunkt til utjevning 
på innredning

• Tildekking av stolper

• Ikke bolter / innredning som 
treffer armering

Andre måter å bygge fjøs

• Betong kvalitet

• Ikke sammenblanding 
av forskjellige metaller

• Overmaling av betong

• Fjøs i tre



Kommunikasjon
Gårdbruker - elektrikeren



Kjøpe ny traktor

«traktor er traktor»



«Stikkontakt er stikkontakt»



Nytt fjøs koster 2-15 MILL og kan ikke «bare» selges!

Kan ikke spyles.
Fremmedlegemer >1mm
Mulighet for sprut 

Kan spyles!
Lett eller moderat støv

Minimumsløsninger



Manglende risikovurdering!



Mangelfull installasjonskunnskap

• Feil valg av utstyr

• Installerer i fjøs som i bolig

• Minimumsløsninger

• Tilstedværelse av faglig ansvarlig



Hvor avdekkes det feil?

-Krav

-Kvalitet

-Pris

Elkontroll



• Elsjekk

• DLE-tilsyn

• Elkontroll iht NEK 405 med termografi

• Egenkontroll av elektrisk anlegg

Er elkontroll en elkontroll?



• Ikke velg kontrollør basert på pris!

• Krev uavhengighet

• Still krav til kontrollørens verktøy
og kompetanse

Pris gjenspeiler ofte kvalitet



Hvilke elektriske farer er det i på 
gården?

De er overalt!



Lett å oppdage avvik

• Fare for støt

• Varmgang

• Korrosjonsskader

• Rust

• Manglende egenkontroll





Sikringer til høytørke
3 uker før bruk





Feilen er 
«utbedret»!



Skadet utstyr

• Fare for elektrisk støt

• Fare for brann



TG 3 avvik

• TG 3 avvik v. elkontroll august 2018

• Brant I mai 2019



Kua spiser ikke bare 
gress
• Fare for brann

• Fare for elektrisk støt

• Fare for driftstans

• Plunder å heft ved driftstans

• Fungerer gårdbrukers IK-system?

• Gårdbrukers holding til elsikkerhet





El-sikkerhet Midt-Norge 2020 TG 0 TG 1 TG 2 TG 3

Snitt pr kontroll 20,75 46,95 4,73





• En elkontroll koster ca 10-15.000,- eks mva i snitt.
• 3-5.000,- pr år i kostnad.
• Sparer 6.800,- i rabatt på forsikring hvert år.

• Kjenner til tilfelle med 25.000,- i rabatt pr år

• Ikke utført elkontroll koster meg som bonde, koster 56.800,- / år

• Service på traktoren min, koster meg 10-15.000,- pr år!

2 av 3 branner starter i det elektriske anlegget!

Er elkontroll dyrt?



• Elkontroll NEK 405
• Rette feil fortløpende
• Se, ta, lytt og lukt i sikringsskap og andre komponenter / anleggsdeler
• Still krav til elektrikeren din
• Kontroller litt hver dag

• Eier er ansvarlig for sitt elektriske anlegg.
• Elektriske anlegg skal ikke fremby fare for liv, helse eller 

materielle verdier. (El-tilsynsloven §2)

Hva skal gårdbruker gjøre selv?



• Vi skriver avvik for å hjelpe deg
• Vi vil gjøre alt for å unngå at ditt gårdsbruk brenner
• Vi er ditt verktøy for å oppdage feil i ditt elektriske anlegg.
• Vi kan bistå deg i kontrollere om elektrikeren har gjort alt rett.
• Vi kan bistå deg så du bestiller et riktig elanlegg.
• Vi kan bistå elektriker

Vi er «EU-kontrollen» på den største risikoen du har i 
ditt hjem, i ditt fjøs og der du har DINE verdier.

Elkontrolløren er din venn






