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Norsk landbruk og el-sikkerhet
• 41 000 aktive gårdsbruk: 

- Stadig færre og større enheter.

- Sterkt økende automatisering og robotisering.

• Krevende miljø for el-installasjon og teknisk utstyr:

- Støv, fukt, temperaturforskjeller, mekaniske påkjenninger, korrosive-
og eksplosive miljø.

• Bonden har et forbedringspotensial på ettersyn av el-anlegg og -utstyr.

• Det leveres varierende strømkvalitet fra nettselskapene:

- Både overspenninger og for lave spenninger gir økt brannfare.

• Utfordringer med kvalitet på faglig utført elektroarbeid:

- Slurv, brudd på forskriftskrav og manglende risikovurderinger.
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Tolga 11.10.17: Kyllinger 



Moelv 12.10.15: Storfé





Antall husdyrliv tapt 1.1.2010 – 15.10.2017
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Brannstatistikk

Erstatning branner i driftsbygninger



Brannstatistikk

Antall branner i driftsbygninger



Brannstatistikk 2000 – 2017

Brannerstatning driftsbygning - Indeksjustert





Brannårsaker husdyrbygg
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for perioden 1996-2012
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Branntilløpsundersøkelse
Kilde: Landbrukets brannvernkomité 2010/2014
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Pilotprosjekt 2013/14
– el-kontroll næring med termografering i landbruksbygg

• Etter innspill fra Gjensidige, etablerte Landbrukets brannvernkomité et pilotprosjekt for 

el-kontroll næring med termografering for landbruksbygg. 

• Kontrollørene sertifiserte for NEK 405-1 og 3 «termografering» og «el-kontroll næring».

• Totalt er det gjennomført 35 kontroller, hovedsakelig på gårdsbruk med svineproduksjon.

• Det ble fokusert på brannfarlige avvik i kontrollene.

• Totalt ble tilsammen 760 avvik avdekt på de 35 gårdsbrukene.



Ansvar for alvorlig brannfarlige feil
Analyse av pilotprosjekt el-kontroll næring i husdyrbygg

Ansvar Antall Andel

Elektriker 26 60 %

Gårdbruker 11 26 %

Produsent/produktfeil 6 14 %

Totalt antall alvorlig brannfarlige avvik 43 100 %



Konklusjon
Pilotprosjekt el-kontroll næring i husdyrbygg

1. Dagens* el-kontroll i landbruksbygg avdekker for liten andel brannfarlige feil.

2. Bonden har et forbedringspotensial på sikker bruk og egenkontroll.

3. Hoveddelen av de alvorlige brannfarlige feilene skyldtes elektrofagfolk:

• Svak kompetanse når det gjelder el. i husdyrrom.

• Slurv og brudd på forskriftskrav for landbruksbygg.

• Manglende risikovurderinger.

*DLE-kontroll og el-kontroll etter NEK 405-2 «El-kontoll bolig», uten krav til sertifiserte kontrollører.





Sjekkliste for bondens egenkontroll av el-anlegg og -utstyr

• Ny sjekkliste for landbruksbygg.

• Integrert mot Kvalitetssystemet i  
landbruket (KSL) – bondens IK-system.





NEK TS 400 LANDBRUK: 2016
- Egnet el-anlegg for landbruksbygg

NEK 400 Landbruk er utviklet av Landbrukets 
brannvernkomité og Norsk elektroteknisk komité, for 
økt brann- og driftssikkerhet i landbruksbygg.

• Beskriver planlegging, installasjon og dokumentasjon 
av elektriske installasjoner i driftsbygninger, og skal 
fungere som et kontraktsunderlag mellom elektriker 
og bonde. 

• Angir hvordan spesielle forhold i landbruksbygg bør 
hensyntas ved prosjektering og utførelse av el-
anlegget i driftsbygninger: Syreholdige gasser, fukt, 
vann, støv, temperaturvariasjoner, høy energiflyt og 
brennbare omgivelser.



Kompetansebygging - Samarbeid med NTNU

50 elektroingeniørstudenter ved NTNU har prosjektert el-installasjon i et løsdriftsfjøs etter NEK 400 Landbruk vårsemester 2017.



El-sikkerhetsmodul Energisenteret

• Praktisk opplæring av elektrolærlinger og   
el-kontrollører for elektro i landbruksbygg.

• Fokus på el- og brannsikkerhet, samt smitte. 





Krav til el-kontroll i landbruket

Myndighetskrav
Mattilsynet: Holdforskriftene for husdyr

§16: Dyreholder skal sørge for og kunne dokumentere at det 
gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum 
hvert tredje år.

Forsikringskrav
NEK 405-1 og 3 «El-kontroll næring med termografering», med nytt «Tillegg A Landbruk» fra 2018.
- for middels og større landbruksproduksjoner: 

• Husdyrbruk med krav om brannalarm
• Veksthus med elektrisk vekstlys 
• Kornproduksjon, der det er elektrisk oppvarmet korntørke 
• Bygningsverdier over 15 millioner.

NEK 405-2 «El-kontroll bolig» for mindre produksjoner og gårdsbruk uten produksjon.



Nytt Tillegg A Landbruk  for el-kontroll næring i 2018

• Nytt «Tillegg A Landbruk» for NEK 405-3 «el-kontroll næring»

• Ferdigstilles januar 2018.

• Er en videreutvikling av LBK/Finans Norge-sjekkliste                       for  
el-kontroll landbruk.

• Angir konkret beskrivelse av viktigste kontrollpunkter.

• Utføres av normkomité NK 219 «Kompetanse for         
inspeksjonsorgan» i Norsk elektroteknisk komité(NEK). 

• Gir grunnlag for frivillig sertifisering for el-kontrollører.

• Sertifiseringsordning gjennom NEMKO og DNV-GL



NEK-sertifiserte kontrollører

• Antall sertifiserte for elektrotermografi: 336 

• Antall sertifiserte for «El-kontroll næring»: 619 

• 100 næringskontrollører har bestått kurs om 
spesielle utfordringer i landbruksbygg i regi av 
Landbrukets brannvernkomité.



Kommunikasjon av el-sikkerhet mot landbruket



1. Nyanlegg og ombygginger i landbruket
• Benytt NEK 400 TS LANDBRUK

2.  El-kontroll: NEK 405-1 og NEK 405-3 «El-kontroll næring med     
termografering» – nytt tillegg A «El-kontroll landbruk».
• 10 000 el-kontroller årlig i landbruket.

3. Sertifisering 
• Frivillig, men anbefalt, og gir økt oppdragsmengde.
• Gjensidige, som forsikrer 70 % av landbruket forsikret, krever sertifisering.

4. Digital datahøsting 
• reduserer tidsbruk for el-kontroll med 30 %. 

5. Rapportering digitalt 
• Viktig for å få oppdrag med el-kontroll i landbruket.



Pål-Arne Oulie
Styreleder Landbrukets brannvernkomité
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