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Hvorfor og hvordan oppstår det?

● Flere av oss har blitt klar over det at 

armeringsjern nedstøpt i betong tilsvarer 

rustfritt stål i «spenningsrekken».  Og når det 

da blir forbundet med stolper og innredning 

samt i tillegg får urin, møkk og vann (elektrolytt) 

så går det galt.

● Armerings-bruken har nær doblet seg de siste 

15 år i fjøsbygging (og andre konstruksjoner 

også selvsagt)

● Gjødselkjeller på 1000 m2 + «normale golv» er 

faktisk minst 35 - 40 tonn armering!

● Så kommer evt stålbygg på mange tonn i 

tillegg!



Hvorfor skal vi jorde så voldsomt?  Jo, 
NEK sier det, og da må vi forholde oss 
slik til det (elektrikere og utførende på 
bygg)

Dette er det som står i NEK 400
og er elektrikernes sitt 
ansvarsområde!

Bruk ISOLERTE jordingsledninger og 
ikke uisolerte wirer – det er åpenbart 
at der er det de mest utsatte 
rustangrepene i fjøs!



Jordingsutførelse – dvs årsaken til 
problemene!

Som illustrasjonen viser så skal vi ikke forbinde stolper med 
armering, men dette ser vi har vært gjort både på innredning og i 
selve bygg-konstruksjoner av stål!



Fra en el-rapport fra juli i 2020 i et 1 år 
gammelt fjøs
Skal vi jorde innredning der det ikke er 
strøm-kilder?

Her er armeringen i kontakt med stolpen! Vil det si at dette ikke skal jordes?  Ja antakelig! 



Mere fra den rapporten – det går også på 
selve bygget og bærende 
konstruksjoner.  

Her på disse bildene ser dere at det er kontakt mellom armering og konstruksjoner



Her ser vi effekter av 
sammenblanding av metaller

Her er rustfritt, vann, kobber koblet mot varmgalvanisering (armering i bygget danner samme spenning som som rustfritt)



Hva har vi tenkt på som løsninger?
Har prøvd å støpe inn 110-rør og etterpå gyse fast stolper oppi.  Dette for å nettopp 
«isolere stolper» vekk fra armering.  Armering blir lagt inntil stolpene ved nedstøping. 
Krympestrømper i høy kvalitet har vi også prøvd, men litt blandet resultat….
110-rør er forkastet av utførende entreprenører som tungvint og dyrt samt at det gir 
selvsagt bredere krybbekant da armeringsjern skal ha overdekning på utsiden!



Hva har vi tenkt på mer?

● Stolpe i glassfiber og karbon virket veldig lurt.

● Ikke «ledende materiale» 

● Dessverre så gikk ikke dette i statiske 

beregninger samt i praksis heller.

● Stål er faktisk veldig vanskelig å erstatte 

styrkemessig ser vi

● Og nettopp det med overdekning for 

armeringen, så er vi oppfordret til å holde 

70/70-dimensjon på stolper – ikke noe større 

diameter!



Er løsningen åpenbar for oss?
Pulverlakkerte stolper som vi har 
gjennomført + «fot» for feste der det er 
grunne fundamenteringer/plattendekker.
● Felleskjøpet leverte i 2020 ca 6000 galvaniserte og pulverlakkerte 

stolper og UNP-profiler for nedstøping i Norge

● Dette kappes, galvaniseres og pulverlakkeres på en og samme 

bedrift i Norge (NOT på Nærbø)

● Vi har erfart fra tidligere at denne prosessen er viktig skjer med 

«ferskvare» galvanisering før det oksiderer.  Dette har vi fått 

bekreftet  siste året i praksis.

● SINTEF i sin rapport fra 2019 foreslår også dette, og det gjorde de 

allerede i 1991 i oppdrag for Ørsta Stålindustri som da produserte 

innredning for DeLaval for Norge.

● Av og til skal en se litt på hva som er gjort før og ta erfaringer 

derfra
Foten er en 8mm tykk plate med påsveist 3mm 60/60som 

vi trer stolpen nedpå.
Det kan shimses ved fall på båser f eks.



Hva må vi gjøre nå for framtiden med 
den kunnskapen vi besitter?

● Byggherre må ta ansvar for å kalle inn 

«fagene» til et oppstartsmøte før bygging!

● Rørlegger, Elektriker, Betongentreprenør og evt

leverandør av overbygg sammen med Imek-

selger/prosjektoppfølger

● Skriv referater underveis etter at fagene går 

gjennom prosjektet og presenterer materialvalg 

som de har tenkt.

● Da kan elektriker risikovurdere sammen med 

alle fag og bestemme jordingsutførelse!



Kilder vi har pratet med og lest om er 
mange

Det foreligger krav til potensialutjevning i prinsippet i Sverige som i Norge (og sikkert hele verden), men det er 

ingen/få «landbruksbyggerier» som gjennomfører det.  Manglende potensialutjevning har jeg selv observert i 

Sverige på byggeprosjekter, men dette snakkes det ikke noe om…. Alle stolper kjerneborres stort sett ned etter 

golv er støpt.

Danske forbindelser er redd en innskjerping av potensialutjevnings-krav der også (ja – det foreligger, men 

benyttes lite).  De ser en kraftig korrosjons-økning i djupstrø-liggebåser med sand og ikke minst der de bruker 

separert gjødsel i båser (observert at gjødsel er superleder av strøm)  Dette viser SINTEF-rapport fra 2019 som 

ble laget for oss. Vi ser at det er store utfordringer spesielt på ammeku der det er kalv i liggebåser foran mødre.  

Mye bruk av strø gjør at dette blir en meget god leder av krypstrømmer som korroderer kraftig på liggebåser.

Kalvebinger generelt der det er melkeforing er absolutt de verste korroderte områdene i melkekufjøsene også ser 

vi.  



Hva kan en gjøre når en har problemet?
Heng zinkanoder i en isolert ledning
fast i innredning/jording og ned i gjødsla
Gjerne mange, og følg med etter 3 måneder!

Mindre enn 2 år gammelt

3 år gammel kanal-omrører



Noen enkle beskrivelser fra oss 


