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Innledning

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg ble fastsatt av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 20. desember 2005 og trådte i kraft
1. januar 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med
elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften erstatter forskrifter av 
18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg.

Formålet med forskriften er at elektriske forsyningsanlegg skal
prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare
for liv, helse og materielle verdier og samtidig ivaretar den funksjonen de
er tiltenkt. 

Denne veiledningen retter seg mot eiere og drivere av elektriske
forsyningsanlegg. Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift
eller vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at anlegg som omfattes av
aktiviteten er i samsvar med kravene som stilles i forskriften. Enhver som
er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede
erklæring om at anlegget er utført i samsvar med kravene i forskriften.

Veiledningen utdyper og forklarer forskriftsteksten og viser hvilke konkrete
spesifikasjoner og normer som DSB legger til grunn for forståelsen av
forskriftens krav.

Forskriften stiller funksjonskrav, mens veiledningen gir løsninger og
informasjon. I tilfeller der det er motstrid mellom veiledningen og en norm
vil en ved å benytte veiledningen sikre at forskriftens sikkerhetskrav er
oppfylt. Ved å benytte seg av det erfaringsmaterialet som er innarbeidet i
veiledningen til forskriftens enkelte paragrafer og i aksepterte normer,
oppnår man den grad av sikkerhet som forskriften forutsetter. Veiledningen
tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser, for å
gi de som forskriften angår veiledning i hvordan forskriftens krav kan
oppfylles. 

Forskriftens sikkerhetskrav anses normalt oppfylt ved å følge
løsninger/anbefalinger i veiledningen. Der veiledningen benytter begrep
”må” eller ”skal” anses den foreslåtte løsningen å være den som fullt ut
oppfyller forskriftens krav. Valg av annen løsning skal i slike tilfeller
begrunnes/dokumenteres. Der veiledningen benytter begrepene ”bør” eller
”kan” anses den foreslåtte løsningen å være en av eller flere måter å
oppfylle forskriftens krav på. Valg av annen løsning behøver ikke i slike
tilfeller å begrunnes.
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Forskriften har satt fokus på risikovurdering og bruk av risikoanalyse i
forbindelse med elektriske forsyningsanlegg. Skal det oppføres et nyanlegg
må det først utføres en risikovurdering. Ut fra risikovurderingen og anleggs
art, skal det velges en relevant aksepterte internasjonal norm fra IEC,
CENELEC, IEEE og norske oversettelser av disse, som grunnlag for
utførelsen av anlegget. Det er mulig å benytte forskjellige normer for de
forskjellige deler av et anlegg, for eksempel en norm for jording og en
annen norm for mekanisk dimensjonering. Veiledningen anbefaler enkelte
steder bruk av navngitte standarder for å oppfylle forskriftskrav. Velges
eventuelt andre løsninger, må disse være tilsvarende eller bedre og
analysert/dokumentert av kompetent organ/person.

Dersom det ikke finnes en relevant akseptert internasjonal norm for
anlegget bør det velges nasjonale normer eller publikasjoner utarbeidet av
bransjeorganisasjoner, forutsatt at disse oppfyller forskriftens krav. 

De virksomheter som omfattes av forskriftens bestemmelser, plikter å ha
internkontroll som sikrer oppfyllelse av kravene i forskriften jf forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) fastsatt ved kongelig resolusjon av 6. desember
1996.

For at det skal være lettest mulig å finne veiledningen til de enkelte
paragrafer i forskriften, er paragrafene markert spesielt som innledning til
veiledningsteksten.

For øvrig vises det til DSBs hjemmeside www.dsb.no med oversikt over
alle DSBs publikasjoner.
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Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

med veiledning.
Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

20. desember 2005 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med

elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. Justis- og politidepartementets

delegasjonsvedtak 1. september 2003.



Første del: Innledende bestemmelser og
definisjoner 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Formål 
Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes

slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for
liv, helse og materielle verdier.

§ 1-2 Virkeområde 
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av

elektriske forsyningsanlegg. Dette omfatter elektriske anlegg med
tilhørende bygninger for produksjon, omforming, overføring og fordeling
av elektrisk energi, samt høyspenningsinstallasjoner i industribedrifter og
lignende. 

Forskriften gjelder ikke for: 
- elektriske lavspenningsinstallasjoner i andre bygg og annen

industri 
- elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i elektriske anlegg
- elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare

boreplattformer og lignende (maritime installasjoner)
- elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av

petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium
og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk
jurisdiksjon

- elektriske anlegg på land for petroleumprosessanlegg som er
omfattet av petroleumstilsynets forskrifter 

- elektriske anlegg i luftfartøyer
- teleanlegg

Anlegg som ikke er i bruk
Anlegg som ikke er i bruk skal enten vedlikeholdes etter forskriften eller
fjernes .
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Anlegg som omfattes av bestemmelsen
Virkeområdet inkluderer også mellom annet:

- jernbane, sporveier, trolleybuss og lignende
- anlegg for kraftproduksjon i havet som forsyner landanlegg

§ 1-3 Hvem forskriften retter seg mot 
Eier/driver av elektriske anlegg skal sørge for at anlegg som omfattes

av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften. 
Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller

vedlikehold av elektriske anlegg, er ansvarlig for at anlegg som omfattes
av aktiviteten er i samsvar med krav i forskriften. 

§ 1-4 Dispensasjon
Tilsynsmyndigheten kan ved særlige forhold gi dispensasjon fra denne

forskriften.

Grunnlag for dispensasjon
Dispensasjon fra krav i forskriften kan bli gitt dersom særlige økonomiske,
tekniske, miljømessige eller lignende forhold tilsier dette. En forutsetning
for en dispensasjon er at et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes.
Eventuelt vedtak om dispensasjon fra forskriftens bestemmelser skal gis
skriftlig.

§ 1-5 Definisjoner 
Berøringsspenning: (UT) del av potensialstigning ved jordfeil som kan
påvirke en person ved at strømmen går gjennom kroppen fra hand til fot
(horisontal avstand en meter fra utsatt del). 

Elektrisk sjokk (elektrisk støt): Virkning på kroppen som følge av elektrisk
strøm gjennom et menneske eller dyr.

Høyspenningsinstallasjon: anlegg med nominell spenning høyere enn 
1000 V vekselspenning eller høyre enn 1500 V likespenning. 

Jord: det ledende jordsmonn hvis elektriske potensial pr. definisjon overalt
blir betraktet lik null.

Jordfeilstrøm: strøm som går fra faseleder til jord eller jordede deler på
feilstedet.

For enpolet jordfeil er dette:
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- i system med isolert nøytralpunkt den kapasitive jordfeilstrømmen
IC

- i spolejorede system den resterende jordfeilstrømmen IRes

- i system med lavimpedansjording kortslutningstrømmen, fase til
jord I”k1

Jording: alle metoder og tiltak som gir en god ledende forbindelse til jord.

Kabel: en isolert leder, eller flere fra hverandre isolerte ledere, omgitt av
en eller flere felles beskyttende kapper.

Kontaktledningsanlegg: komplette system som inngår i kraftmating til
traksjonsmateriell som ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester,
brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere, jordinger
etc.

Lavspenningsinstallasjon: elektrisk anlegg for nominell spenning opp til
og med 1000 V vekselspenning eller opp til og med 1500 V likespenning. 

Ledning: en eller flere ledere; eller en eller flere isolerte ledere; eller en
eller flere kabler; med felles anvendelse i en elektrisk installasjon, et
apparat eller annen konstruksjon.

Luftlinje: hele systemet av master, ledninger, isolatorer, barduner m.v.
Synonymt med luftledning.

Nettstasjon: fordelingstransformator med tilhørende anlegg for forsyning
til sluttbruker. 

Nominell verdi: verdi for en størrelse som benyttes til å identifisere en
komponent, innretning, utstyr eller system.

Returtid: middel intervall mellom påfølgende gjentagelser av klimatisk
definerte størrelser. 

Sugetransformator: en strømtransformator med omsetningsforhold 1:1
med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en vikling for
returstrømmen. En transformator som reduserer vagabonderende strømmer
i og utenfor jernbaneanlegget.

Teleanlegg: (telenett) Anlegg for overføring av elektronisk kommunikasjon
med tilhørende infrastruktur, utstyr og installasjoner.

Uisolert del: anleggsdel som ikke har slik isolasjon, kapsling eller skjerm
at den kan betraktes som berørings sikker.
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Definisjoner i veiledningen
I veiledningen legges til grunn følgende sentrale definisjoner:

Aksepterte internasjonale normer: IEC, CENELEC, IEEE og norske
oversettelser av disse.

Beskyttelsesleder: en leder som er påkrevd som tiltak for beskyttelse mot
elektrisk sjokk og

- som elektrisk sammenkopler noen av følgende deler:
- utsatte ledende deler
- andre ledende deler
- hovedjordklemme
- jordelektrode
- jordet punkt i strømkilde eller kunstig nøytralpunkt

Del: ”Distance electrical” minste luftavstand nødvendig for å unngå
overslag mellom blanke ledere og gjenstander med jordpotensial ved lyn-
eller koplingsoverspenninger. Del kan være enten avstand fra leder til mast
eller avstand fra leder til andre ledende gjenstander.

Dpp: ”Distance phase to phase” minste luftavstand nødvendig for å unngå
overslag mellom blanke faseledere ved lyn- eller koplingsoverspenninger.

Dynamisk avstand: kortvarig avstand mellom spenningssatt del og ikke
spenningssatt del når den ene av delene er i bevegelse.

Gjennomslagsikker isolator: Isolator med en gjennomslagsvei i
isolasjonsmaterialet som er minst lik det halve av isolatorens korteste
overslagsvei i luft.

Global jord: (utbredt jordingssystem) jordingssystem som består av
sammenkoplede nærliggende jordingssystem og som sikrer at farlige
berøringsspenninger ikke oppstår. Et slikt system kan sies å danne en
overflate med samme ekvipotensialnivå.

Offentlig vei: vei åpen for alminnelig ferdsel. Annen vei og natursti er å
betrakte som terreng.

Referansejord: en del av jorden som betraktes som ledende, hvis
elektriske potensiale per definisjon blir betraktet lik null, og som er utenfor
påvirkningsområdet av alle jordingssystemer.

Spenningsstigning mot jord: (Jordpotensialstigningen UE) spenning
mellom et jordingssystem og referanse jord

Spesifisert islast: islast som ut fra statistiske oppgaver eller andre
tilgjengelige opplysninger er valgt ved konstruksjon av ledningen for å
oppnå krav til pålitelig drift og sikkerhet.
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Spesifisert ledertemperatur: ledertemperatur som er valgt ved
konstruksjon av ledningen for å oppnå ønsket krav til pålitelig drift og
sikkerhet.

Spesifisert vindlast: vindlast som ut fra statistiske oppgaver eller andre
tilgjengelige opplysninger er valgt ved konstruksjon av ledningen for å
oppnå krav til pålitelig drift og sikkerhet.

Utsatt ledende del: ledende del av elektrisk utstyr som kan berøres, og
som normalt ikke er spenningssatt, men som kan bli spenningssatt i en
feiltilstand. 

Åpent materiell: alt materiell som ikke kan betegnes som kapslet.
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