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Infratek Elsikkerhet AS

• Sakkyndig kontrollselskap

– 75 ansatte

– Kontor Oslo og Sarpsborg

• Tjenester

– DLE-tjenester

– Kontroll av kWh-målere

– Kontroll av energimerking
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Nåværende og tidligere kunder

Hafslund Nett

Hafslund Nett Øst

Høland & Setskog Elverk 

Trøgstad Energiverk

Rakkestad Energiverk

Energiselskapet Buskerud

Lyse Infra 

Ringeriks-Kraftnett 

NVE

Notodden Energi

Bodø Energi Nett

Norges Nett avd. Fredrikstad

NEAS i Kristiandsund



Tjenester

Utfører oppgaver pålagt det lokale eltilsyn:

– Kontroll av el.anlegget

– Revisjon av virksomheter 

– Revisjon av Elektroentreprenører 
• Kontroll av nye elanlegg 

– Markedskontroll (omsetning av el.materiell)

– Brann- og ulykkesetterforskning 

– Informasjon om elsikkerhet i skolene (6. og 9. klasse)

– Informasjon om elsikkerhet

Utfører kontroll av målere på oppdrag fra netteiere

– Kontroll av kWh-målere ute i anlegg

– Kontroll av trafo-målere ute i anlegg

– Kontroll av målere i lab
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Elsikkerhet er lovpålagt



Fakta om el-bil

• Batterier på nyere el-biler har en spenning på 400 – 700V likestrøm

• Ufarlige likestrøm regnes under 75V

• Kabler og bryter mellom fremdriftsbatteri og motor er normalt oransje

• Det er vanligvis en stor sikkerhets bryter i nærheten av batteriet som kan 
betjenes for å kunne frakoble batteriet.
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Nye utfordringer i forbindelse med lading av 
el-biler og andre el produkter

– Myndigheter og bilbransje regner med at så mange som 200.000 el-
biler ruller på norske veier om ti år. Og miljøgevinsten blir stor.

– Når el-bilene utgjør 20 prosent av den norske bilparken, vil utslippene 
av CO2 vil bli redusert med 500.000 tonn i året. Men flere el-biler betyr 
også nye utfordringer med tanke på brann- og el-sikkerhet.

– Ifølge spørreundersøkelsen «El bilisten 2015» hvor 7 780 elbileiere ble 
spurt om sine ladevaner, svarte syv av ti (69 prosent) at de ladet elbilen 
via en stikkontakt hjemme.
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Nye utfordringer i forbindelse med lading av 
el-biler og andre el produkter

• Selv om tema i dag er hovedsakelig rettet mot El- bilen så har vi andre 
lignende utfordringer som må tas alvorlig.

• Vi får nye AMS målere som skal kunne brukes til å styre el nettet mer 
optimalt, og en av mekanismene vi ser så langt er å innføre effekt tariffer 
som gjør det dyrere å bruke strøm på tidspunkter da belastningen i nettet 
er på det høyeste.

• Dette kan føre til batteribanker rundt i både private hjem og ute hos 
virksomheter.

• Det bygges solenergianlegg som vi må forholde oss til både når det gjelder 
el-sikkerhet men også brannsikkerhet.
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• Lading hjemme

– Årsaken er ofte varmgang i kontakter, skjøteledninger og overgangskoblinger.

– Problemet er at strømeffekten kan nærme seg grensen for hva kontaktene, 
koblingspunkter og ledningene tåler.

– Når bilen lades i åtte timer hver natt gjennom flere år kan det oppstå brannfarlig 
slitasje.

– Et annet eksempel er lading via ikke-jordet skjøteledning. Noen lader fra stikkontakten 
i stua. Det er lett å tenke at hvis bare pluggen passer i kontakten, så er i alt i orden.

– Men ladeutstyr med tekniske feil kan gjøre det direkte livsfarlig å berøre en el-bil fordi 
den kan bli strømførende mens den lades.

– Vi minner om at det er bileierens ansvar å sørge for god sikkerhet og riktig bruk både 
under kjøring og lading.

– Bruk bare de originale ladekablene, og følg bilens bruksanvisning.
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Flere utfordringer knyttet til lading av 
elektriske biler

– Lading i parkeringshus

• Først og fremst ha kapasitet i det elektriske anlegget

• Ha godkjente ladestasjoner

• Har man vurdert hva som kan skje ved en brann.

• Kan bilen lett taues vekk

• Har man tilgang til nok vann ved slukking

– Lading av flere elbiler

• Er det ledig kapasitet i det elektriske anlegget.

• Er det godkjente ladestasjoner

• Er det avstand mellom biler i tilfelle en brann

– Plassering av ladestasjoner

• Er det riktig/viktig å ha de innendørs

• Hvor går røyken ved en brann

• Hvor er nødutganger plassert i forhold.
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Trafikkulykker

• DSB-eksperten ( Jostein Grav) mener også at trafikkulykker med el-biler blir en ekstra 
utfordring i tida framover.

• - Jeg vil ikke skremme folk fra å bruke en teknologi som utvilsomt er framtidsrettet. 
Men den elektriske spenningen i el-biler stiller nye krav til redningsetatene, sier han.

• - Når antallet el-biler øker, må brann- og redningsmannskaper få bedre opplæring i 
slukking av branner og redning av mennesker i slike biler. Det elektriske systemet 
gjør ulykkes redning mer komplisert enn ved ulykker med vanlige biler.

• - Mens en tradisjonell bil har et 12 volts batteri, kan el-bilens spenning være på inntil 
700 volt, litt avhengig av batteritype. Det er derfor helt nødvendig å ha kompetanse 
på å kunne håndtere elektrisk sikkerhet ved arbeid på batterier og ladesystemer.
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Hva sier våre forskrifter når det gjelder lading av el-biler

• NEK 400 2014 7 – 722 Forsyning av elektriske kjøretøy

– Omfatter alle kjøretøy som drives av en elektrisk motor som trekker strøm 
fra et oppladbart batteri, og som hovedsakelig skal brukes på offentlig gater 
og veier.

– Omtaler forskjellige lademetoder ( Modus 1,2,3 og 4 ).

– Når en kurs skal bygges til bruk av lading av el-bil skal det være 
samtidighetsfaktor 1

– Hvert koblingspunkt skal være beskyttet av en 30mA jordfeilbryter type B

– Ved bruk av en vanlig stikkontakt i ny kurs til lading skal denne maksimalt 
være på 10A

– En stikkontakt skal kun forsyne 1 el-bil
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Hva sier våre forskrifter når det gjelder lading av el-biler

• Ladestasjoner skal plasseres minst 10m unna enhver EX sone.

• Ladestasjoner for almen bruk skal plasseres slik at ethvert elektrisk kjøretøy 
kan tilkobles uavhengig av på hvor tilkoblingspunktet på bilen er.

• Ladestasjoner skal være slik utformet at ladekabel ikke kan bli overkjørt 
eller komme i klem.

• Allment tilgjengelige ladestasjoner skal visuelt inspiseres  minst en gang pr 
uke.

• Allment tilgjengelige ladestasjoner skal kontrolleres av kyndig personell en 
gang pr år.
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https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/152073/BlikengAgerup.pd

f?sequence=1
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Forskjellige ladeforhold



Varmegang i kontakten
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PC Branner
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Sjekkliste før du kjøper elbil



Hva bør du undersøke

<Name of Presentation>21

Sjekk at du kan lade hjemme eller på jobb

Hvis du ikke har mulighet til å lade hjemme blir det upraktisk med elbil. 

Til nøds kan du klare deg med tilgang til ladestasjon på jobben, eller en offentlig 

tilgjengelig ladestasjon. 

Har du lang pendlervei kan påfyll av strøm på jobben være nødvendig i 

vinterhalvåret når rekkevidden til elbilen blir kortere. 

Beregn minst15.000 kroner ekstra for å få installert en hjemmeladestasjon.

http://elbil.no/lading/slik-lader-du-din-elbil/
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• https://www.tu.no/artikler/dette-kan-skje-dersom-du-kraesjer-en-elbil/235243

• https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/152073/BlikengAgerup.pdf?se
quence=1
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https://www.tu.no/artikler/dette-kan-skje-dersom-du-kraesjer-en-elbil/235243
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Hvor havner kasserte batterier



Takk for meg


