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FORORD

Dette nummeret av Elsikkerhet kommer ut i en tid med store
omveltninger både innenfor elsikkerhetsområdet og andre områder i
forvaltningen. Da er det ekstra gledelig å se at et blad som Elsikkerhet
blir godt mottatt og vurdert som nyttig blant abonnentene. En nylig
utført leserundersøkelse viser at elbransjen er flittige lesere av
Elsikkerhet og at artiklene i stor grad blir benyttet i arbeidet. 
En nærmere omtale av undersøkelsen finnes i en egen artikkel i dette
nummeret. Våre lesere ser det nødvendig med denne type informasjon,
og undersøkelsen taler for at noe tilsvarende kan bli videreført i den nye
etaten Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE).

Selv om leserundersøkelsen om Elsikkerhet viste gode resultater, kan vi
alltid bli bedre. En sammenslåingsprosess som PE og DBE er inne i, kan
derfor være en gylden sjanse til å forbedre bladet både i innhold og form. 

I en situasjon med usikkerhet og medieoppslag synes Produkt- og
Elektrisitetstilsynet det er nødvendig å fortelle at alle ansatte håper å
gjøre sitt for at felles fagkunnskap på brann- og elsikkerhetsområdet skal
ivaretas og videreutvikles i tiden framover. 

I 1997 endret bladet navn fra «Paragrafen» til «Elsikkerhet». Totalt er
det utgitt 60 nummer av bladet som, i tillegg til tradisjonell
regelverksinformasjon, også har beskrevet andre områder av
elsikkerhetsfeltet. Vi vil gjerne takke våre lesere for positive tilbakespill
og kommentarer som har vært med på å videreutvikle bladet.

Desember 2001

Magnhild Sundli Brennvall
Direktør
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DIREKTORATET FOR BRANN- OG ELSIKKERHET
- PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) og Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern (DBE) blir slått sammen fra 1. januar 2002. Det nye
direktoratet vil hete Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE).
Lokaliseringen vil være Tønsberg. PEs maritime avdeling vil fortsatt ligge
i Trondheim. Regionene blir værende der de er i dag, men Region Øst-
Norge flytter til nye kontorlokaler i Oslo.

Det nye direktoratet vil være nasjonal fagmyndighet og ha de samme
oppgavene og forvaltningsområdene som PE og DBE har i dag.

Ansvaret omfatter både forebygging og beredskap på områdene el-
sikkerhet, brann, eksplosjon, landtransport av farlig gods samt væsker og
gasser under trykk og sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester.

På brann-, eksplosjons- og elsikkerhetsområdet blir direktoratet faglig og
administrativt underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Når
det gjelder produktsikkerhet og forbrukertjenester vil direktoratet ligge
faglig under Barne- og familiedepartementet.

Den nye etaten vil i løpet av 2002 utarbeide en felles strategisk plan.
Inntil denne er fastsatt vil etaten arbeide ut fra de mål og strategier som
tidligere er fastlagt for de to etatene.

Den nye etaten vil fra 1. januar operere med nye nettsider: www.dbe.no.
De gamle nettstedene fungerer til og med 31. desember. Vi gjør
oppmerksom på at nettadressen: www.dbe.no er i bruk av nåværende
DBE fram til 31. desember.

Adresser og telefonnummer til den nye etaten vil være:
Postadresse:
Postboks 355 Sentrum 
3101 Tønsberg 
Besøksadresse:
Nedre Langgate 20
Telefon: 33 39 88 00 
Telefaks: 33 31 06 60 
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UPK - RAPPORTEN

UPK - rapporten tar for seg Produkt- og Elektrisitetstilsynets ytre
apparat. Det ytre apparatet består av fem regionskontor og ca 
160 lokale eltilsyn. Rapporten har nå vært på høring med frist 
20. november. Hva som blir utfallet av rapporten og hørings-
runden er ennå ikke bestemt.

Bakgrunnen for at Utviklingspartner DA (UPK) ble engasjert av
Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og administrasjons-
departementet, var at Statskonsult hadde gjennomgått PEs ytre apparat og
avdekket enkelte svakheter ved organiseringen. For det første syntes
bemanningen ved regionkontorene å være for liten. For det andre var
ressursutnyttelsen av DLE ikke optimal fordi DLE faglig er underlagt PE og
økonomisk/administrativt under det enkelte nettselskap. Statskonsults ana-
lyse viste at dette innebar en sammenblanding av roller som syntes uheldig.

Dermed kunne UPK basere sin drøfting på to hovedproblemstillinger:
1. Hvordan videreutvikle DLE-funksjonen?
2. Hvordan videreutvikle PEs regionapparat?

Anbefalingen rapporten kommer med under punkt 1, er å videreføre
DLE-funksjonen som forretningsmessig kontrollvirksomhet. Det betyr at
DLE fortsatt kan være eid av et nettselskap, men går inn som et eget
forretningsområde på lik linje med for eksempel entreprenørvirksomhet.
Også andre kompetente virksomheter kan «godkjennes» for å drive med
slik kontrollvirksomhet. Det er en forutsetning at virksomhetene
«godkjennes» av PE, og at PE driver tilsyn med virksomhetene.

For at dette skal kunne fungere, anbefaler rapporten også et nytt system
med tilsyn av boliger. Tilsynet skal tilsvare EU-kontrollen på biler, men
har ingenting med EU å gjøre. Dette innebærer periodisk kontroll der
eier selv har ansvar for at kontrollen blir utført. Eier av installasjonene
velger selv blant godkjente kontrollvirksomheter, og kjøper kontrollen.
Slik systemet er i dag betales kostnadene igjennom nettleien.

Under punkt 2 (over) anbefaler UPK at dagens ordning med region-
kontor opprettholdes. Dette begrunnes med at regionene er et fast punkt
i en ellers turbulent tid for myndighetene på elsikkerhetsområdet.

UPK understreker at eventuelle endringer må gjennomføres trinnvis. En
komplett ny modell kan tidligst være gjennomført i 2003.
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MARITIM AVDELING TIL TRONDHEIM

Ved omorganisering i Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) høsten 2000
ble det som kjent etablert egen avdeling for maritime elektriske anlegg.
Avdelingen er blitt ledet fra Trondheim, med to ansatte ved avdelingen
lokalisert ved PEs hovedkontor i Oslo. 

På grunn av stor aktivitet på maritimt område i Midt-Norge er det funnet
hensiktsmessig å legge avdelingen til Trondheim. Avdelingen vil ha
kontorfellesskap med Region Midt-Norge, og vil fra årsskiftet være
bemannet med 3 personer, og med kontortjenester delt med regionkontoret.

FORNØYDE LESERE AV ELSIKKERHET

Elsikkerhet leses flittig, og bladet vurderes ofte som nyttig i
arbeidet. Det viser en ny undersøkelse utført blant Elsikkerhets
lesere.

Det er særlig personer som har sitt yrke knyttet til elektrobransjen, tilsyn
og elsikkerhet som vurderer bladet som nyttig og relevant. Nye eller
endrede lover og forskrifter, tolkninger av forskrifter og normer er emner
som interesserer mange av leserne. Ulykker og skader er også temaer
som leserne ser stor nytte av. Dette samsvarer godt med de stofftypene
redaksjonen legger vekt på.

Tre firedeler bruker Elsikkerhet ofte eller av og til som referanse i
arbeidet sitt. Bladet blir brukt som kilde, og opplysningene blir formidlet
videre. Det betyr at bladet har stor verdi som kommunikasjonskanal.
Hele 85 prosent av dem som har svart på undersøkelsen, leser enten alle
eller de fleste numrene. Personer som har yrker knyttet til tilsyn og
elsikkerhet, leser ofte alt i hvert blad, mens de som jobber i
elektrobransjen, i større grad velger ut enkelte artikler.

Elsikkerhet på Internett
Undersøkelsen tar også for seg Internettutgaven av bladet. Bare 20
prosent leser en kombinasjon av Elsikkerhet på Internett og den trykte
utgaven. 80 prosent av leserene benytter altså bare den trykte versjonen
av Elsikkerhet. Med andre ord er tiden ikke inne for å publisere bladet
bare på Internett. Den elektroniske versjonen er derimot et godt
supplement når man ikke har tilgang til den trykte utgaven.
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Bør videreføres
I sin helhet viser undersøkelsen at Elsikkerhet blir høyt verdsatt som
nyhetskanal og kanal for faglig oppdatering. Dette taler klart for at
Elsikkerhet bør føres videre i trykt utgave også etter at Produkt- og
Elektrisitetstilsynet slås sammen med Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern til Direktoratet for brann- og elsikkerhet fra 
1. januar 2002.

PEs nettsider
PE sine Internettsider blir i størst grad benyttet av dem som arbeider
med elsikkerhet og tilsyn. Undersøkelsen, utført blant lesere av 
Elsikkerhet, viser at vel halvparten av dem som har vært med på
undersøkelsen, har vært inne på PE sine nettsider. 
Resultatene viser også at det er en klar sammenheng mellom å abonnere
på nyhetsmeldinger og å besøke nettsidene ofte.

Vinnere
Blant dem som har svart på leserundersøkelsen, ble det trukket ut fem
vinnere av et gavekort på 1000 kroner. Vi gratulerer de fem vinnerne:
Eivind Ugersness fra Oslo, Martin Bøhler fra Flateby, Odd J. Gjelvold fra
Opphaug, Lasse Solstad fra Oslo og Gunnar Kristoffersen fra Ulefoss.

Produkt- og Elektrisitetstilsynet retter en stor takk til alle som har deltatt
i undersøkelsen.

SAMARBEIDSAVTALER MELLOM 
PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET OG
SJØFARTSDIREKTORATET

Sjøfartsdirektoratet har gjennom sjødyktighetsloven det overordnede
ansvar for alle forhold som har betydning for sjøsikkerheten. Produkt-
og Elektrisitetstilsynet har gjennom tilsynsloven for elektriske anlegg et
selvstendig ansvar for å føre tilsyn med elektriske anlegg på maritime
installasjoner.

For å fremme samarbeidet mellom de to etatene på områder hvor de har
tilgrensende ansvarsområder, er det utarbeidet to samarbeidsavtaler:
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� Overordnet samarbeidsavtale datert 18. september 2001, som ved
siden av generelle spørsmål, tar for seg tilsyn, regelverksutvikling og
internasjonalt arbeid.

� Praktisk samarbeidsavtale datert 18. september 2001 som gir
konkrete opplysninger og retningslinjer for blant annet hjemler,
tilsyn, tilsynserklæring, dokumentasjon og informasjonsutveksling. I
et vedlegg til avtalen er det trukket opp grenselinjer for
ansvarsområdene mellom de to etatene.

NYE MARITIME FORSKRIFTER – STATUS

Arbeidet med revisjon av «forskrifter for elektriske anlegg – maritime
installasjoner» (fea-m) av 1. mars 1990, startet vinteren 1999. Forslag til
forskrift om maritime elektriske anlegg ble sendt på høring sommeren
samme året. Det kom mange kommentarer til forslaget og det ble
utarbeidet et nytt forslag med veiledning som ble sendt ut på ny høring
høsten 2000.

4. desember 2001 ble forskriften fastsatt.

KONTROLL AV FISKE- OG FANGSTFARTØYER MED
STØRSTE LENGDE FRA 10,67 TIL 15 METER

I forskrift datert 3. oktober 2000 fastsatte Sjøfartsdirektoratet at
sertifiseringsgrensen for fiske- og fangstfartøyer skulle heves fra 10,67 til
15 meter.

I den sammenheng ble det bestemt at det skulle innføres en ny
kontrollordning for fartøyer mellom 10,67 og 15 meter.

Både Sjøfartsdirektoratet og PE utarbeider i denne sammenheng
systemer for kontrollordninger som skal gi betryggende sikkerhet også i
fremtiden.

For de elektriske anleggene vil kontrollen kunne utføres av virksomheter
som er akseptert av PE. Det er under utarbeiding blant annet «Avtale
mellom PE og elektroforetak», «Akseptkriterier for virksomheter»,
«Fremgangsmåte ved kontroll» og «Kontrollskjema med veiledning».
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MINSTETVERRSNITT FOR SKJØTELEDNINGER
FORLENGET FRIST

Det vises til tidligere informasjon om minstetverrsnitt for skjøteledninger. 

Frem til 1. januar 1999 var minstetverrsnitt for skjøteledninger angitt i
forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m., (feb 1991) § 524,
Tabell 52 J, og ble angitt til 1mm2

Ved overgang til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og NEK 400,
forsvant også referansen til minstetverrsnitt for skjøteledninger. I og med
at skjøteledninger betraktes som produkter og således faller inn under
«Sikkerhetskravene» i § 10 i forskrift om elektrisk utstyr var det naturlig å
vurdere sammenhengen mellom ledningenes tverrsnitt i normene for
kabeltromler (EN 61242) og ledningssett (EN 60799) med krav til
minstetverrsnitt for skjøteledninger. Jf. for øvrig en mer spesifisert
utredning gitt i bladet «Elsikkerhet» nr. 58. 

Resultatet ble overensstemmende med tilsvarende praksis i andre
nordiske land:
Minste tverrsnitt for skjøteledninger som skal kunne tilkoples
stikkontakter med merkestrøm maks. 16 A, skal være minst 1,5mm2 Cu.
For skjøteledninger kortere enn 2 m kan minste tverrsnitt være 1 mm2 Cu. 

Det ble gitt en frist til 1. juli 2001 for omsetning av skjøteledninger som
oppfylte tidligere krav i feb 1991.

Det viser seg imidlertid nå at mange allerede hadde gjort sine bestillinger
før ovennevnte endring ble kjent. Dette innebærer at mange importører
og forretninger fortsatt sitter med noe lager av produkter som er bestilt
etter de gamle krav. Enkelte importører oppgir også lange leveringstider,
opptil 5 måneder, som årsak til fortsatt noe lagerbeholdning.

Ut fra ovennevnte og tatt i betraktning at endringene av
minstetverrsnittet først og fremst var med tanke på å få en sammenheng
mellom andre tilsvarende normer, finner Produkt- og Elektrisitetstilsynet
å kunne endre samt utsette kravet om omsetningsforbud.

Produkt- og Elektrisitatstilsynet har foretatt endringene for å få kunne
hjemle salgsforbud av skjøteledninger med disse minstetverrsnittene.
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Dvs. at etter 1. januar 2002 tillates ikke lenger omsetning fra
grossist/importør.

WAGO AVGRENINGSKLEMME TYPE 273

Wagoklemmer type 273 har i enkelte tilfeller medvirket til branner eller
branntilløp. Dette ble rapportert til Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE)
vinteren 2001. Tilfellene ble fulgt opp med nærmere undersøkelser av
allerede tilgjengelig materiale (rapporter om feil/mangler ved elektriske
installasjoner/utstyr) samt møte med importør og representant for
produsent.

Videre ble det i en periode på 3 måneder (april, mai og juni) innhentet
rapporter fra i fylkene Buskerud, Oppland og Trønderlag på et eget
skjema som ble utviklet. I hvert anlegg ble et visst antall kurser valgt ut,
og for hver kurs ble Wagoklemmene i enkelte av koblingsboksene
kontrollert. Wagoklemmer med dimensjonene 1,5mm2 og 2,5mm2 ble talt
opp. Antall skadede og/eller ikke skadede klemmer ble registrert for
hver koblingsboks. Totalt ble 142 anlegg, 566 kurser og 2635
Wagoklemmer (begge dimensjoner) kontrollert. 

For hvert enkelt skjema ble det også registrert en antatt årsak til
skadene. Ca 87% av anleggene hadde ingen feil. I de resterende 13% av
anleggene var feilmontasje årsaken. 

1,5mm2 2,5mm2 Totalt
Skadet 5 8 13
Ok 577 2045 2624
Totalt 582 2053 2635

Fordeling av skadede og ikke skadede Wagoklemmer for både
dimensjonene 1,5mm2 og 2,5mm2. 

Av totalt 2635 undersøkte klemmer var det 13 som var skadet. Dette
utgjør ca. 0,5% av de undersøkte klemmene. Tabellen gir en oversikt
over Wagoklemmer med dimensjonene 1,5mm2 og 2,5mm2 som var
skadet eller ikke skadet.

Det kan virke som om feilmontering er årsak til skadene på Wago-
klemmene. Kun en liten fraksjon av de feilmonterte anleggene hadde
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skadede klemmer. Undersøkelsen er ikke tilfredsstillende i å angi et
konkret forhold mellom feilmonterte klemmer med skade og feil-
monterte klemmer uten skade. Av oppgitte enkeltårsaker synes feil
anvendelse av 1,5mm2 flertrådet ledning i klemmer beregnet for kun
entrådet leder å være årsaken.

PE har hentet data fra de fylkene hvor feil/mangler-databasen antyder at
flest skader intreffer. Dette er områder som for øvrig sammenfaller med
hvor importøren også indikerte at flest Wagoklemmer var omsatt. 

Undersøkelsen antyder videre at omfanget av skadede Wagoklemmer
ikke er stort, sett i forhold til omsatte klemmer. De fleste klemmene er
kommet til skade p.g.a. feil bruk/montering. En videre oppfølging
gjennom feil/mangler-databasen og gjennom ordinært tilsyn anses inntil
videre å være tilstrekkelig. For øvrig kan det opplyses at klemmene i dag
leveres i en endret utførelse hvor feilmontering er vanskelig. 

I et av områdene ble det avdekket større avvik enn i de øvrige. Dette
forholdet er tatt spesielt opp med det aktuelle DLE.

BRANNPROSJEKTET

Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) og Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern (DBE) satte tidlig i 2000 i gang et brannprosjekt med
tittelen «Branner med elektrisk årsak – kartlegging og analyse av skader
på liv, helse og eiendom».

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe bestående av personer fra
PE og DBE. PE har prosjektledelsen og ansvaret for framdriften. Til å
foreta nødvendige analyser m.v. er det ansatt en forsker på heltid.
Dessuten blir det innleid annen kompetanse etter behov. Det er videre
nedsatt en rådgivningsgruppe som, i tillegg til personer fra PE og DBE
også består av personer fra forsikringsnæringen. Prosjektet finansieres
gjennom midler fra departementet.

Prosjektet var i utgangspunktet tenkt å være et fem-års prosjekt, men i
og med at PE og DBE slås sammen til et nytt direktorat fra 01.01.2002
får dette også konsekvenser for brannprosjektet. Prosjektets
styringsgruppe har besluttet å innlemme prosjektet mer i den nye etatens
daglige virksomhet. Dette betyr at implementeringsfasen vil bli styrt av
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de respektive avdelingene i den nye etaten, og ikke som nå – som et eget
prosjekt.

Fase 1.1 er, som nevnt i forrige nr. av «Elsikkerhet», sluttført ved at det
er utarbeidet en rapport om overordnet risikobilde for elbranner.
Rapporten avdekket hvor problemene var størst når det gjaldt elbranner.
Ut fra både økonomiske vurderinger og fra det faktum at det vesentligste
av dødsbrannene skjer i:

boliger
hoteller og restauranter
næringsmiddelindustrien

ble disse tre kategoriene valgt ut til dybdestudier.

Rapporten er lagt ut på våre hjemmesider www.prodel.no. Den er også
trykket opp i et begrenset antall.

Alle tre dybdestudiene er på det nærmeste ferdig. De tre delrapportene
vil danne grunnlaget for en felles rapport som vil konkludere med
forslag til tiltak som den nye etaten bør gripe fatt i på området branner
med elektrisk årsak.

Rapport om dybdestudiene skal etter planen ferdigbehandles og legges
fram før årsskiftet.

BRANNVERNUKENE 2001

El-vett var tema for årets brannvernuker 24. september til 5. oktober.

I løpet av de to brannvernukene har oppfinnsomme eltilsyn og
brannvesen over hele landet satt fokus på elsikkerheten. Hundrevis av
brosjyrer er delt ut for å informere om hva som kan sikre våre hjem mot
elbranner. Åpen dag på brannstasjonen og demonstrasjoner av hvordan
branner kan oppstå har også vært en viktig del av brannvernukene.

Blant oppfinnsomme påfunn var stand med informasjon, demonstrasjon
av slokningsutstyr og kjøretøy og direkte informasjon med besøk til
eldreinstitusjoner, barnehager, skoler og boligbyggelag noe av det som
stod på programmet disse ukene.
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Norsk Brannvernforening, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, If
Skadeforsikring og Produkt- og Elektrisitetstilsynet har jobbet sentralt
for å legge forholdene til rette. Blant annet ble det produsert brosjyrer og
en tv-spot som ble sendt på TV2.

Altfor mange boligbranner tilberedes på komfyren
Størst fokus ble satt på komfyrbranner som utgjør en stor del av
brannene i Norge. Glemsomhet og feil bruk av elektriske apparater er
årsak til minst hver femte boligbrann.

En viktig del av brannvernukene er også at fagfolk er tilgjengelige for å
svare på spørsmål. Folk kan stikke innom en stand og prate om det de
lurer på.

ENERGIFORSYNINGENS FELLESORGANISASJON (Enfo) 
ER OMORGANISERT

En av våre samarbeidende bransjeorganisasjoner, tidligere
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (Enfo), har blitt omorganisert og
har nå fått navnet Energibedriftenes landsforening (EBL). EBL er
tilknyttet NHO.

Den sentrale delen av EBL ivaretar arbeidsgiverforhold og
næringspolitiske forhold. I tillegg kommer aksjeselskap som er heleid av
EBL – EBL Kompetanse, Energi Forlag og Energisenteret.

Energi Forlag utgir bladet «Energi» og Energisenteret er inkludert i
Hunderfossen Familiepark. Når det gjelder EBL Kompetanse AS som er
den største virksomheten, er dette de forretningsmessige
hovedområdene:

� Kompetansespredning (konferanser, temadager og kurs)
� Næringspolitiske konferanser
� Rapporter og publikasjoner (bl.a. abonnementsordningen for

elsikkehetsforskrifter og kodelister)
� Ledelse av fellesfinansierte FoU-prosjekter
� Annen bransjerelatert kommersiell virksomhet
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Slik Det lokale eltilsyn (DLE) er organisert i dag, er de ansatt i
nettselskapene hvor EBL er arbeidsgiverorganisasjonen, mens DLE
instruksmessig er underlagt PE.

NYE KODELISTER FOR ELFORSKRIFTER

Produkt- og Elektrisitetstilsynets (PEs) prodelb@se vil bli tatt i bruk
denne høsten av dem som fører tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk
utstyr. Prodelb@se inneholder koder med tekst til alle funn i forbindelse
med tilsyn. Med funn her menes både feilfrie og forskriftsstridige anlegg
og utstyr.

Tilsynsingeniørene ved Det lokale eltilsyn har i mange år vært vant til å
forholde seg til kodeliste for installasjonskontroll, dvs. kodeliste for
tekniske forhold i elektriske lavspenningsanlegg. Ved utvikling av
prodelb@se er det nå laget kodelister på alle områder innenfor
elsikkerhetsforskriftene. Følgende ni kodelister er laget:

1. Kodeliste for forskrifter for elektriske anlegg – forsyningsanlegg
2. Kodeliste for forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

høyspenningsanlegg
3. Kodeliste for forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

lavspenningsanlegg
4. Kodeliste for forskrift om systematisk helse-, miljø- og

sikkerhetsarbeid i virksomheter
5. Kodeliste for forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
6. Kodeliste for forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
7. Kodeliste for forskrifter for elektriske anlegg – maritime

installasjoner
8. Kodeliste for forskrift om elektrisk utstyr
9. Kodeliste for forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk

utstyr
EBL Kompetanse AS har trykket kodelistene i papirformat. Hver av
funnene har en unik kode som man vil finne igjen i prodelb@se. Ved å
notere seg denne koden når man er ute på tilsynsbesøk, vil man kunne
taste inn den samme koden i prodelb@se og automatisk få opp
nødvendig tekst til koden.
Kodelistene kan bestilles hos EBL Kompetanse AS, faks. nr 23 20 57 49.
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AMP-KLEMMER I MOELVEN SEKSJONSHUS

Det er registrert branntilløp som skyldes varmgang i AMP-klemmer.
Produkt- og Elektristetstilsynet (PE) har nå utført enkelte undersøkelser
og spørsmålsrunder om klemmene, men finner ikke grunn til å gå ut
med en generell advarsel.

I begynnelsen av året ble det registrert branntilløp i koblingsbokser i
Moelven seksjonshus i et byggefelt i Vestfold. Branntilløpet skyldtes
varmgang i en AMP-klemme. Klemmen brukes til å kople sammen det
elektriske anlegget i de enkelte seksjonene.

PE kontaktet Moelven - som ikke lenger produserer denne hustypen. De
hadde ikke registrert slike problemer i de mer enn 20 000 hus de hadde
levert over en periode på ca 35 år. Vi gjennomførte en spørsmålsrunde
til en del everk hvor det hadde blitt oppført mange slike bygg.
Tilbakemeldingene viste at dette ikke var noe omfattende problem, selv
om noen mente å ha hørt om slike problemer.

På bakgrunn av opplysninger fra Moelven om at de hadde levert mange
slike hus til barnehager i Oslo Kommune, ba vi DLE ved Viken
Energinett om å foreta kontroller i barnehager av denne typen. De
gjennomførte kontroller av 27 barnehager uten å finne kontakter som
hadde tegn til varmgang, men ble informert om ett tilfelle for omtrent tre
år siden hvor varmgang i en koblingsboks ble oppdaget «ved lukt».
Denne defekte AMP-klemmen ble skiftet, men saken ble ikke meldt til
DLE.

PE fikk også i 1997 meldinger om tilsvarende forhold, men de
undersøkelsene vi da foretok var resultatløse i den forstand at vi ikke
fikk inn meldinger om konkrete branntilløp. Vi informerte likevel om
saken i «Elsikkerhet» nr 52.

Ut fra de foreliggende opplysninger er det vår vurdering at det ikke er
grunnlag for å sette i gang noen omfattende undersøkelse av alle slike
seksjonshus eller gå ut med noen generell advarsel til beboere av
Moelven seksjonshus. Vi vil imidlertid på denne måten gjøre DLE og
bransjen for øvrig oppmerksom på at AMP-klemmer kan være utsatt for
varmgang muligens i større grad enn andre klemmer. Dersom noen
kommer over slike tilfeller, bør disse umiddelbart meldes til Produkt- og
Elektrisitetstilsynet.
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