
INTERNKONTROLL -  TERMOGRAFI -  ENERGIRÅDGIVING

FOR ET SIKRERE EL-ANLEGG



elektriske anlegg 
- en hyppig brannki lde

Over 40% av al le bygningsbranner i  Norge 

skyldes fei l  og mangler i  elektr iske anlegg, 

el ler fei l  bruk av elektr isk utstyr.  Dette koster 

norske bedri f ter mi l l ioner av kroner hvert år 

-  både i  dr i f tstap og tap av materiel le verdier. 

Offent l ige lover og forskri f ter pålegger eier 

å sørge for at bedri f tenes elektr iske anlegg 

er i  forskri f tsmessig stand. Du er derfor selv 

ansvarl ig for å avdekke og rette opp fei l  og 

mangler i  anlegget. 

Instal latøren t i lbyr derfor en EL-kontrol l  for 

sine næringsl ivkunder,  s l ik at du kan ivareta 

dine forpl iktelser,  samt sikre deg mot unødig 

dri f tstap. 

Hva er årsaken ti l  brann?

I  a l le elektr iske anlegg f innes det større og 

mindre knutepunkter og komponenter -  f ra 

kopl ings- og fordel ingsbokser på veggen 

t i l  store fordel ingstavler og sikr ingsskap i 

egne rom. I  al le ledninger og kopl ingsklem-

mer som fører strøm utvikles det varme og 

jo mer strøm som transporteres desto mer 

varme utvikles.  Når kopl ingsklemmene bl ir 

vekselsvis varme og kalde som følge av 

strømg jennomganger,  kan de over t id løsne. 

Dersom dette skjer vi l  det oppstå en lysbue i 

kopl ingspunktet som ig jen kan føre t i l  brann. 

Dette kan også være et problem i  nye anlegg 

hvor kopl ingsklemmene ikke er t i lstrekkel ig 

skrudd t i l  ved montering. Det f innes derfor 

ingen garanti  for at nye anlegg er brannsikre. 



EL-kontroll  fra Instal latøren 

Instal latøren bruker kun NEMKO godkjente

kontrol lører på kontrol l  av elektr iske anlegg

i næringsbygg og bol ig.  Kontrol lørene

fra Instal latøren er spesialutdannet

og sert i f isert  innen fagområdet EL-sikkerhet

og t i l f redst i l ler al le krav t i l  kompetanse på

dette området.  Denne avtalen sikrer at du som

kunde av Instal latøren får en kval i tetsmessig

god kontrol l ,  utført  av en nøytal  faginstans.

Kontrollen kan bestå av

•  Oppbygging av internkontrol lsystem

•  Regelmessig g jennomgang av bedri f tens 

   elektr iske anlegg

•  Gi råd og vei ledning

•  Termografering av anlegget.  En 

   termografering vi l  s i  å avsløre unormalt 

   varme punkter i  det elektr iske anlegget 

   ved hjelp av et spesielt  “videokamera”. 

   Dette kameraet oppfanger infrarøde stråler 

   som varme punkter gir  f ra seg. Termografer-

   ingen avslører dermed de varme punktene 

   FØR de forårsaker brann el ler dr i f tsstans. 

Hva skjer så?

Etter at EL-kontrol len er g jennomført vi l  du 

motta en rapport som en status på dit t 

elektr iske anlegg. Denne registreres i  en 

database. Dersom det avdekkes fei l  el ler 

mangler i  internkontrol len skal disse rettes. 

Det er du som eier som må sørge for at dette 

bl i r  g jort  innenfor git te fr ister. 

Hva er din gevinst?

Ved å rette de fei l  og mangler som kontrol len 

avdekker,  har du i  stor grad minsket r is ikoen 

for brann el ler dr i f tsstans som følge av fei l  i 

det elektr iske anlegget.  I  t i l legg kan du få rab-

att  i  brannforsikr ingspremien pr.  år for de kon-

trol lerte bygningene. Det er vikt ig at kontrol len 

g jentas med jevne mellomrom, sl ik at even-

tuel le fei l  kan avdekkes så snart som mulig. 

Noen bygg, for eksempel produksjonsbygg, 

skal ha kontrol l  hvert år.  Andre bygg hvert 3. , 

el ler hvert 5.  år.  Oversikt over dette får du ved 

å ta kontakt med oss. Elsikkerhetskontrol løren 

kontakter bedfr i f ten når det er på t ide med ny 

kontrol l . 
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Espen Kl ippenberg Bø

Internkontrol lør/

Energirådgiver

t :  919 16 159

e: espen.bo@instal latoren.as

Henrik Gunnarstorp

Ansvarl ig internkontrol l /

Energirådgiver

t :  924 19 014

e: henrik@instal latoren.as

kontakt installatøren på telefon 

40002122  for å få et uforpliktende 

tilbud til din bedrift/borettslag

energirådgiv ing

Omlag 40% av landets samlede energibruk 

går t i l  bygg. Nye bygg må bl i  mer energi-

effekt ive og må ha en oppmerksomhet på 

energieffekt ive løsninger,  styr ing og energi-

forvaltning. I  eksisterende yrkesbygg viser 

erfar inger at forbruket kan reduseres med 

20-50% i  noen t i l fel ler opp mot 70%. 

En effekt iv form for energisparing er å bytte 

ut tradisjonel le lyspærer med LED-baserte 

lyski lder.  Dette er en lyski lde som bruker 

mindre energi enn det glødepæren g jør. 

Instal lasjonskostnadene er for løbig l i t t  høyere 

for LED-baserte lyski lder,  men dri f tst iden er 

oppti l  fem ganger lengre på en LED lyski lde 

enn du kan forvente på en halogenlyski lde. 

Denne kombinasjonen medfører vesentl ige 

besparelser i  dr i f tskostnadene. Ved å instal lere 

styr ingssystemer på oppvarmingen i  bygninger 

kan man også g jøre store besparelser i  energi-

forbruket.  Ved å senke innetemperaturen fra 21 

t i l  20 grader reduserer du forbruket t i l  opp-

varming med innt i l  5%. I  t i l legg kan det være 

fornuft ig å senke temperaturen ytter l igere på 

kveld og natt ,  når det er mindre akt ivi tet i 

bygget,  for å spare mer.

Instal latøren AS har lang erfar ing med 

instal lasjon av energibesparende løsninger for 

både privatpersoner og næringer.  VI kan bistå 

g jennom hele prosessen, fra planlegging t i l 

utførelse. Vi kan i  t i l legg t i lby energianalyser 

for å kart legge energibruken i  di t t  anlegg. 

instal latoren.as


