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Yl88DRAGS- OG EUETlllSITETSVESENS 

BIBLIOTH. 

Forskrifter 
for elektriske anlæg (skibsanlæg undtat). 

Utfærdiget av Departementet for ele Offentlige Arbeider under 
3 januar 1908 i henhold til lov av 16 mai I Hlll samt kongelig 

resolution av 13 februar 1897. 

I. Tilsyn. 
§ 1. Til at føre tilsyn merl elektriske anlæg ansættes av 

Departementet for de Offentlige Arbeider <let fornødne antal til- 
synsmænd. 

Derbes kan departementet, hvor det maatte findes paa- 
krævet, anordne et særlig tilsyn for enkelte anlæg. 

§ 2. 'I'ilsynsmanden bar at paase, at de for elektriske 
anlæg foreskrevne bestemmelser overholdes. 

§ 3. Forsaavidt noget elektrisk anlæg, for hvilket an- 
meldelse til tilsynsmanden er paabudt (§ 10 ,  l s t e  passus), kryd- 
ser offentlig vei, jernbane eller kanal, staten tilhørende telegraf- 
eller telefonlinje og lignende eller kommer samme saa nær, at 
der ved beskadigelse av anlægget kan opstaa fare eller ulemper 
for færdselen eller forstyrrelse i offentlig anlægs drift, skal han 
før der gives tilladelse til paabegyndelse av vedkommende del 
av anlægget, forelægge saken for vedkommende kommuuikations- 
grens nærmeste myndigheter - amtaingeniør, distriktsingeniør, 
kanalbestyrer, telegrafinspektør e. I. - med forespørsel, om 
der fra disses side vites noget at erindre mot det elektriske 
anlægs utførelse, og om det ansees nødvendig at paabyde spe- 
cielle forholdsregler utenfor de reglementariske forskrifter enten 
for anlægget selv eller under utførelsen av samme. 

§ 4. Andragende om koncession for anlæg med høi spænd- 
ding (§ 13) oversender tilsynsmanden med de oplysninger eller 
uttalelser, som hau maatte finde paakrævet, til Departementet 
for de Offentlige Arbeider. H a u  bør specielt sørge for, at de 
paabudte beskrivelser og tegninger m. v. av anlægget er saa 
fuldstændige, at man derav kan faa en nøiagtig oversigt over 
samme. 
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 5. F ø r  elektriske anlæg, for hvilke anmeldelse til til- 
synsmnnden er paabudt (§ 10), tages i bruk, maa samme være 
besigtiget og godkjendt nv tilsynet - vedkommende tilsyns- 
rnand eller det  efter  1 beskikkede særlige tilsyn. 

'I'ilsyuet kan clog efter andragende undtagelsesvis tillate 
igangsætnmg av et anlæg, før besigtigelse er foretat. 

S 6. D e t  paaligger tilsynsmanden indtil videre mindst 1 
g1ing aurlig at besigtige ethvert sterkstrømsnnlæg i distriktet,  
for hvilket <ler ikke maatte være beskikket et særlig tilsyn, 
O!.{ at paapeke de mangler, som maatte forefineles, samt paase 
saavidt mulig, at samme blir rettet snarest. 

Den her puubudtø kontrol kan paa ansøkning til Depar te -  
mentet fot· de Offcnt liue Arbeider inclskrænkes for saudanne elek- 
triske anlæg. for hvilke dot godtgjøres, at elt' stanr under egct 
og stndiz sngkyndig tilsyn. 

R 7. Ti l  ynet kan paabyrle et allerede eksisterende an -  
læ!!s d, ilt st n nset . forsnu vidt eler maattc fineles saadaune manglet· 
ved samme, ut derav kan opstaa fare eller væsentlige ulemper. 

Likeledes hør t.ilsynet, hvis elet under besigtigelsen av et 
n 1ilæg- fiud, r, at der er øieblikkelig fore for ildsvaade eller den 
otlcnthge sikkerhet, straks træffe de fornødne sikkerhetsforan- 
s ta l  11i11g,·r 

R 8. Finder nogen sig brøstholden ved tilsynets avgjø- 
reiser eller puabud, kan ban forlange saken forelagt Deperte-  
111c11tet for de Offentlige Arbeider. 

R 9 A 11!!aHe11de enkeltheterne ved tilsynsmandens funk- 
t iou meddele- der  ham nærmere instruks av Departementet for 
de Offentlige A rheider. 

For det  sær l  ige tilsyn utfærdiges av departementet sær- 
s.k i lt bestemmelse for hvert enkelt tilfælde. 

II. Anmeldelse og koncession. 

R l 0. a a r  der  ugtes iverksat sterkstromsanlæg, for 
hvilke der  ikke fornødiges koncossion (R 13), eller svakstrøms- 
a11lreg (anlæg for telegraf, telefon, elektriske signaler og lig- 
J1e11<le), hvis ledninger i det fri'o enten vil krydse ledninger for 
sterkst romsanlrng eller komme snadnnne nærmere end 10 m . 
skal  anmeldelse fra den. som forestaar anlæggets utførelse, ske 
t i l  vedkommende ti lsynsrnand. Denne anmeldelse skal tillike 
være underteg uct av nnlæggets eier. 

Naar eler agtes ivcrksat private svakstramsanlæg, for hvilke 
anmeldelse ti l  tilsynsmanden ikke er paabudt, men hvis leuninger 
vil krydse offentlig vei, jernbane eller kanal, staten tilhø1·ende 
telegraf- eller telefonlinje og lignende eller komme samme saa 
nær, at der ved beskadigelse av anlægget kan opstaa fare eller 
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ulemper for færdselen eller forstyrrelse i offentlig anlægs drift, 
-skal anmeldelse ske til nærmeste myndigheter, under hvilke ved- 
kommende kommunikationsgren sorterer -- amtaingeniør, di- 
striktsingeniør, kanalbestyrer, telegrafinspektør e. 1. 

Anmeldelsen maa være indsendt før anlæggets paabegyn- 
-delse, og maa dette ikke tages i bruk uten vedkommende til- 
synsmands eller myndigheters tilladelse. 

§ 11. Naar ct sterkstromeanlæg anmeldes til besigtigelse 
(§ 5 ), skal anmeldelsen være ledsaget av beskrivelse av anlæg- 
get og tegninger av ledningsuettet, alt efter skemaer, der paa 
forlangende utleveres av tilsynsmanden. Hvis forandringer fore- 
tages under arbeidet, skal tillægsbeskrivelse med tegning av 
disse tilstilles tilsynsmanden senest ved besigtigelsen. Ogsaa for 
svakstrømsanlæg kan forlauges beskrivelse med rids i den ut- 
strækning, som vedkommende tilsyn finder fornødent. 

R 12 .  Fr i ta t  for anmeldelsespligt er alle svnkstrømsanlæg, 
som foran ikke er omhandlet, eller som av departementet har 
ørboldt den fornødne dispensation (kfr. !:} 63), sterkstrømsanlæg 
med ikke høiere spænding end 10 volt samt provisoriske anlæg 
for indtil en ukes varighet og utvidelser eller forandiinger i al- 
lerede eksisterende og godkjendte sterkstrømsanlæg, forsaavidt 
saadanne ændringer - utførte i tidsrummet mellem tilsynets 
besigtigelser av anlægget - tilsammen ikke omfatter anvendel- 
sen av en større elektrisk energi end 250 voltampere: alt clog 
under forutsætning av, at der ved <let provisoriske anlæg og i 
de dele av et eksisterende anlæg, hvor utvidelse eller forandring 
finder sted, ikke anvendes saa høi spænding som omhandlet i  
13 ,  og at de ikke kommer i strid med bestemmelserne i  10 ,  
likesom selvfølgelig de i nærværende forskriftet· givne regler 
for anlægs utførelse mau befølges. 

Yed enhver besigtigelse paaligger det anlæggets eiet· 
at gjøre tilsynet opmerksorn paa foretagne ændriuger ved an- 
lægget. 

 13 .  Sterkstrømsanlæg med høi spænding, hvorved for- 
staaes en spæncling av over 500 volt for likerettet strøm og 
over 250 volt for andre strømme samt over 150  volt for skibs- 
anlæg, maa ikke iverksættes uten tilladelse av Departementet 
for de Offentlige Arbeidet· (lov av lo mai 1896  R 2 og 3). 
Andragende herom stilet til departementet og ledsaget av saa- 
vidt mulig nøiagtige beskrivelser og tegninger i 2 eksemplarer 
indsendes gjennern tilsynsmanden, der paa forlangende meddeler 
de nødvendige oplysninger. 

I bekrivelsen skal være angit de sikkerhetsforanstaltnin- 
ger, som agtes truffet. 
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Ill. Tekniske forskrifter. 
A. Svakstrømsanlæg. 

A n l æ g  f o r t e l e g r a f ,  t e l e f o n ,  e l e k t r i s k e  s i g n a l e t ·  
ug l i g n e u d e .  

§ 14 .  Angaaende forholdet til offentlig vei, jernbane eller- 
kanal, staten tilhørende telegraf- eller telefonlinje og lignende- 
henvises til de bestemmelser og regler, der maatte bli utfærdi- 
get av vedkommende myndigheter (§ 10, 2den passus). 

§ 15. Naa ledninger fot· svakstrøm, der ikke i sin hel- 
het er oplagt som sterkstrømsledninger, i det frie krydser eller 
kommer i nærheten av ledninger for sterkstrøm (§ 10), maa de- 
anbringes saaledes, at metallisk berøring rnellem de to slags led- 
ninger umuliggjøres saavidt gjørlig. Er dette ikke mulig, blir 
paa begge sider av krydsningen i de truede svakstrornsledninger- 
at anbringe passende sikkerhetsstykker i almindelighet ved led- 
ningens indtak. 

De dele av svakatrømsledninger inden bygninger ellet· 
skibe, der krydser eller kommer sterkstrømsledninger saa nær- 
som angit i § 26 og 31, skal oplægges som sterkstrømsledninger. 

Hvis andet paa for ha and ikke maatte være bestemt, paa- 
hviler det altid eieren av det anlæg, hvis ledning bringes i far- 
lig uærhet av en allerde oplagt ledning, a.t foreta de fornødne- 
si k kerhetsfor-anatnltuingcr for begge ledningers vedkommende. 

De sik kerhetsf'oranst altn inger, der agtes anvendt skal for- 
hvert tilfælde være godkjendt av tilsynet, 

B. Sterkstromsanlæg med lav spænding. 

S p æ n d i n g e n  m a n .  i k k e  o v e r s k r i d e  5 0 0  v o l t  f o r  l i k e -  
r e t t e t  s t r ø m  og 2 5 0  v o l t  f o r  a n d r e s t r ø m m e .  

a. Apparater til fremstilling, opsamling og omsætninq au 
elektrisk enerqi. 

!;, 1 o. Dynamomaskiner, elektromotorer eller andre appa- 
rater til fremstilling, opsurnling eller ornsætning av elek trisk 
energi mna være sauledes anbragt eller beskyttet, at mulige- 
gnister eller sterk varmeutvikling ikke kan antænde Iorhaandeu- 
værende brændbare stoffe. I rum, hvor særlig ildsfare er for- 
haandou, eller hvor der lagres eller fabrikercs eksplosible eller 
let brændbarc stoffe, maa der ved apparaternes opsæt ning sør- 
ges for hensigtsmæssig beskyttelse, avpasset efter forholdene. 
Kfr.  R 62. 

Samtlige under denne § indgnaeude maskiner og 11 pparater 
skal forsynes med de nødvendige angivelser av normal spænding 

- 
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-0g strømstyrke i volt og ampere samt eventuelt omdreiningstal 
pr. minut. 

 17 .  Rum, hvori <ler opstilles primære eller sekundære 
-elektriskc batterier, ved hvis bruk der kan utvikles brændbare 
eller skadelige gasarter, skal forsynes med god ventilation. 

'l'il belysning i saudanne rum man, naar batterierne er i 
drivfærdig stand, kun anvendes lufttætto elektriske glødelamper, 
og under ladningen ikke benyttes glødende eller brændencle gjen- 
stande - f. eks. tændt pipe eller cigar. 

De enkelte elementer maa isoleres fra stativet og dette 
fra  jord ved glas, poroelæn eller andet ikke hygroskopisk mate- 
riale. Forøvrig maa batterierne være sauledes anordnet, at 
tilfældig berøring av to punkter, mellem hvilke der hersker 
n høiero 

0 s p æ n d i n g  

end 2.50 volt, ikke kan forekomme. 

b. Elektriske ledninger. 

1. Almindolige regler. 
§ 18.  Naar strømførende ledninger av kobber besidder 

n saadan ledningsevne, at 57 m. av en traad av 1 mm. 2 tver- 
snit ved 15° C. har en motstand av ikke over 1 ohm, kan 
ledningerne varig belastes iudtil de i nedenstaaende tabel an- 
givne grænser : 

'I'versnit i mm." 
_ O , , )  

1 
1,:) 
2,f> 
·4 

6 
10 
16 
25 

3fJ 
50 

-70 
95 

1'20 
15D 
185 
240 
310 
400 
.'JOO 
625 
800 

1000 
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For mellemliggende tversnit beregnes strømstyrken ved 
interpolation. 

Anvendes ti l  ledninger materiale med mindre ledningsevne, 
maa den ovenfor opgivne strømstyrke forandres i forhold til led- 
ningsevnen. 

For  underjordiske ledninger og blanke ledninger i det frie 
tillates en varig belastning av ind til 100  °/o over de i  
staaende tabel opførte værdier. - 
..._ - F-or--olanke ko6berlectninger fra 50 til 1000 mm." inden 
bygninger kan anvendes indtil 2 amp. pr. mm.2• 

8 19 .  J solerte ledninger med mindre ledende tvers nit 
end 1 mm.2 tillates ikke anvendt undtagøn i lampelegemer o. 1., 
hvor et mindste tversnit av 0,75 mm.2 kan anvendes. Ved kab- 
ler gjælder dog ingen minimumsdimension for de enkelte traade, 
naar det samlede ledningstversnit tilfredsstiller ovennævnte for- 
dringer. 

Blanke ledninger inden bygninger maa ha et tversnit av 
rnindst 4 mm. 2. 

Saavel isolerte som blanke kobberledninger i det frie med 
spænd over 5 m. maa ha et ledningstversnit av mindst 6 mm.", 
og ledninger med mindre brudfasthet end disse tillates ikke an- 
vendt. 

Alle ledningsforbindelser maa utføres saaledes, at de fuar- 
tilstrækkelig mekanisk styrke. De skal loddes med et lodde- 
middel, der ikke beskadiger ledningen, forsaavidt forbindelsen 
ikke sker ved solide avgreningsmuffer eller andre likesaa be- 
tryggende forbindelser, der ikke er utsat for stræk. 

 20. Et anlægs isolationsmotstand mot jord eller 2 led- 
ningers indbyrdes isolationsmotstand bør inklusive alle maskiner, 
apparater og forbindelser være mindst 

V 
5 000 A ohm, 

hvor V er driftsspændingen i volt og A er den største anvendte 
strømstyrke i ampere. loden samme bygning maa isolations- 
motstanden dog ikke være under 10 000 ohm. 

U ndtagelse herfra tillates kun paa steder, hvor forholdene 
gjør isolationen særlig vanskelig (f. eks. i farverier, bryggerier 
og fabrikker, hvor bedriften medfører megen fugtighet i rum- 
mene ), og da paa betingelse av, at ledningerne overalt anbrin- 
ges paa saadan maate som angit i R 25. 

Isolationsmotstanden maules om mulig ved den almindelige- 
driftsspæuding, dog forlanges en maalespænding av mindst 100 
volt. 

i} 21. Agtes et anlæg utført helt eller delvis med blank 
nulledning lagt direkte i jorden, maa særskilt tilladelse hertil 
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indhentes av Departementet for de Offentlige Arbeider gjennem 
vedkommende tilsyn. 

Et anlægs nulleduing kan efter tilsynets bestemmelse sæt- 
tes i forbindelse med jord paa et eller flere punkter, naar hver 
jordforbindelse forsynes med strøm bryter og passende maaleappa- 
rat,  der viser den til jord avledede strøms styrke. 

2. Leduinger inden bygninger. 

§ 22. Ledningerne man være forsvarlig isolert med et 
materiale, der ogsaa yder betryggende beskyttelse mot ytre be- 
skadigelse. Ved enhver gummiisolation, heri ogsaa indbefattet 
vnlkaniseret gummi, maa lederen være fortinnet. 

Ved anlæg, hvor der anvendes en spæ nding av over 200 
volt, m aa ledningernes isolation tilfredsstille fonlringerne i § 28 .  

I tørre og ildsikre rum og i rum, hvortil kun sagkyndig 
betjening har adgang, eller hvor sagkyndig opsyn altid er til- 
stede (maskinrum, akkumulatorrum e. 1.), tillates ogsaa anvendt 
ledninger av blank trnnd, naar de er oplagt paa betryggende 
maate. Likeledes tillates blanke ledninger anvendt i rum, hvor 
dampe eller gasarter vil kunne ødelægge isolntionsmaterinlet, 
naar ledningerne oplægges paa betryggende maate samt beskyttes 
mot kemisk paavirkning ved et passende overdrag. 

Hvis et oprindelig tørt rum senere blir anvendt til be- 
drift, der forvolder fugtighet, m aa ledninger m. v. straks om- 
lægges overensstemmende med §§ 5 ,  39 og 57 samt anmeldelse- 
ske til vedkommende tilsynsmand. 

§ 23. Hvor ledninger er utsat for mekanisk beskadigelse, 
maa der sørges for en særlig beskyttelse, avpasset efter forhol- 
dene. Ved gjennemgang gjennem væg, tak eller gulv skal led- 
ningerne føres .gjennem beskyttende rør eller kanaler av godt 
isolerende, mekanisk solid og ikke spredt materiale. Disse rørs 
ender maa gives saadan form, at de ikke beskadiger ledninger- 
nes isolation. • 

Hvor ledninger føres gjennem en væg ut i det frie, maa 
de anbringes i indtakstragter bestaaende av isolerende og, i til- 
fælde væggen helt eller delvis er av træ, av ildsikkert materiale. 

§ 24. Ledningernes oplægning skal utføres pna en til- 
strækkelig solid maate og saaledes, at de til enhver tid kan 
prøves og utbyttes. Ved deres anbringelse og befæstigelse er 
at ingtta, at ledningerne selv eller deres isolation ikke beskadi- 
ges og mindst mulig utsættes for fugtighet. 

Trælister tillates kun anvendt ti l  oplægning av isolerte- 
ledninger, hvis høiestø elektriske spænding indbyrdes eller mot 
jord ikke overstiger 150  volt, og hvis isolation opfylder fordrin- 
gerne i § 28. 
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Metalkrarnper tillates ikke anvendt til oplægning av iso- 
lerte ledninger. 

 25. I fugtige rum skal ledninger, hvis isolation ikke 
tilfredsstiller fordringerne i § 28,  anbringes ±rit i luften, frestet 
til sneller eller klokkeisolatorer av et for vand uigjennemtræn- 
gelig materiale i en avstand av mindst 1 cm. fra væg, tak o. l. 
og saaledes, at avstanden mellem ledningerne indbyrdes blir 
mindst 5 cm. og at de ikke kan komme i berøring med ledende 
gjenstande - rørledninger, fugtige vægger e. I. 

Ved anvendelse av klokkeisolatorer maa disse anbringes 
saaledes, at der ikke kan samles fugtighet i klokken. 

;:} 26. Forsaavidt andet ikke er bestemt (§§ 25, 28, 29 
og 31), skal isolerte ledninger være saaledes anbragt, at avstan- 
den mellem dem indbyrdes eller fra andre ledende gjenstande 
blir mindst 2,5 cm. og avstanden fra væg, tak e. l. mindst 0,f> 
cm. Heller ikke maa andre ledende gjenstande (rnetalror eller 
lignende) senere anbringes i mindre avstand fra forhaandenvæ- 
rende ledninger end 2,f> cm. 

I lampelegemer behøver ovenstaaende avstandsbestemmelser 
ikke at overholdes, naar ledningerne e1· forsynet med en betryg- 
gende og solid isolation -- god vulkanitledning e. I. 

For  frithængende tilførselsledninger til enkelte lamper gjæl- 
der ingen avstaudsregel. 

§ 27. Ledninger kan lægges i av tilsynet godkjendte ka- 
naler eller rør, naar ledningernes isolation tilfredsstiller fordrin- 
gerne i  28, og kanal erne eller . rørene er beskyttet mot an- 
samling av fugtighet Ved anvendelse av metalrør for veksel- 
strømsledninger maa frem- og tilbakeledniug føres i samme rør. 
:E'lere end 3 ledninger i samme rør tilstedes ikke, undtagen i 
specielle tilfælde, hvor tilsynet finder at kunne godkjende en 
saadau ordning. Større kanal- eller rørsystemer av metal maa 
sættes i god ledende forbindelse med jord. 

Ledningsforbindelser tillates ikke inden rør, men maa an- 
bringes i egne koblingskasser, der er let tilgjængelige. Forøv- 
rig maa der ved rørenes konstruktion og anbringelse haves for 
Øie, at ledningerne uten vanskelighet og uten beskadigelse kan 
utbyttes og repareres. 

§ 28. For  ledninger, der er særdeles omhyggelig isolert, 
d. v. s. snadaune, der efter 24 timers henliggen i vand av 
15° C. endnu viser en isolutiousmotstaud av mindst , megohm 
pr .  km , hvor V er drifts- og maalespændingen i volt eller mol- 
staar en halv times gjennemslagsprøve med 2000 volt veksel- 
strøm mellem lederen og vandet, og som er godkjendt av tilsy- 
net, fordres ingen bestemt avstand indbyrdes, likesom den i  
26 paabudte mindste avstand likeoverfor andre ledende gjenstande 
kan reduceres til 1 cm. Ved anbringelse av saadanne lednin- 
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ger bør det dog iagttagcs, at ele ikke utsættes for hoi tempera- 
tur  eller andre skadelige inrlvirkninger. 

 29. Sammenspundne eller snoede kabler, hvis isolation 
ikko tilfredsstiller fordringerne i foregaaencle R, kan alene an- 
vendes i fuldstændig tørre rum for strømstyrker indtil 6 amp. 
og med et tversnit for hvor ledning fra 1 mm.2 til 4 mm,", 
naar spændingcn mot jord ikke kan overstige 125  volt. 

De enkelte traade i sammenspundne eller snoede kabler 
man være fortinnet og ikke ha større diameter end 0,3 mm. 
Hver lednings isolation kan bestsau av on bomuldsomspinding, 
hvorover er lagt ot tæt lag gummi, herover atter en ornspin- 
ding med bomuldstraad og utenom det hele et tæt flettet lag 
av ct materiale, der ikke er mere bræudbart encl silke eller 
glansgarn. 

Dannes gummilaget av haand, viklet om ledningen, maa 
disse være av ren paragummi og lægges med mindst 2 mm. 
overlapuing. Gummilagets vcgt pr. løpende meter enkelt led- 
n1ng maa være: 

Yed 1 mm. ledningstversnit mindst 1,30 gran1, 
)) 1 ,5 )) )) l ,flfl )) 

» 2,:i )) )) I .oo )) 

4 » » 2,30 
Ved oplægning av saudanne kabler maa iagttages, at de 

enkelte ledninger ikke presses mot hverandre. 
Saadanne kabler maa oplæggos efter  2<:i samt ikke fo- 

res nær let antændclige gjenstande. De maa saaledes ikke an- 
vendes i vinduer, hvor let antændelige gjenstande utstilles. 

Ved forbindelse med lampeholdere og andre apparater man. 
do enkelte trande i ledninrrerne loddes sammen: forbindelses- 
stederne maa ikke utsættes for stræk. 

§ 30. Alle forbindelser meJlero ledninger og apparater 
skal besidde en saadan kontaktflate, at større opvarmning end 
50° C. over luftens temperatur ikke kan forekomme ved største 
tilladelige belastning. 

Alle loddesteder maa ved isolerte ledninger isoleres og 
beskyttes med et vandtæt materiale, saaledes at loddestederne 
erholder en isolation og beskyttelse, der minclst er likesaa god 
som ledningens. 

Ledningsforbindelser i sammenspunclne og snoede kabler, 
hvor avgrenings- og skjøtniugskasser ikke anvendes, maa utføres 
sauledes, at de fanr en avstand av mindst 5 cm. fra hverandre. 

§ 31. Hvor ledninger krydser hinanden eller andre ledende 
legemer, kan de i § 2(:j forlangte mindste avstande formindskos 
til  5 mm., naar krydsningspunktet beskyttes ved et mellemlag av 
et solid og selv i fugtighet isolerende materiale, befæstet paa en 
betryggende maalc, saa ingen forskyvning kan finde sted. 

Forskrifter for elektrlske anlæg. 
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:3. Ledninger i elet frie. 

O v e r j o r d i s k e  l e d n i n g e r .  

R 32. I det frie kan saavel isolerte som uisolerto trnade 
anvendes, dog ikke met! mindre tversnit end 6 mm." for kobber 
og for spænd over .5 m. ( 19). Ledning-erne maa anbringes 
saaledes, at en berøring mellem dem indbyrdes og med andre 
gjenstande end de isolerende understottelsespunktcr er forebygget. 

 33. Saavel ledninger som frester skal være beregnet 
paa at motstua de ekstrabelastninger, der kan Irernkaldes ved 
snefald, temperaturforandringer, vindtryk e. 1. Selve understot- 
telsespunkterne skal utføres av holdbart, vandtæt og godt isolc- 
rendc materiale. 

 34. Ledningers avstand fra hinandcn eller fra andre- 
legemer end understøttclscspunktornc maa mindst være 10 cm. 

Kan  traadene ved svingninger eller paa anden mante 
komme andre traado eller ledende gjenstande nærmere end for- 
nnnævnte minimums avstand, skal avstanden forøkes. 

Ledningers avstand fra marken man mindst være 4 m., 
forsaavidt de ikke paa anden rnaato er tilstrækkelig beskyttet. 
Forøvrig skal Iedningerno være anbragt saaledcs, at de ikko 
tilfældig kan berøres av uvedkommende. 

R 35. For  isolerte ledninger, det· tilfredsstiller de i R 28 
opstillede fordringer og desutcn er omhyggelig beskyttet mot 
ytre skadelige indflydelser (f. eks. armerte blykabler oller vul- 
knniserede ledninger i jernrør), forlanges ingen bestemt avstand 
hverken indbyrdes eller likcoverfor fremmede legemer. 

R 36. Ledningerne skal efter tilsynets nærmere bestem- 
melse være forsynet med lynavledere. Jordledningen for Iynav- 
lederne skal være av holdbart metal med mindst 2-3 mm. 2 tver- 
snit og maa lægges saavidt mulig uten beininger. Gaslednin- 
gc1· mas ikke benyttes som jordledninger. 

 37.  Naar ledninger krydser hinanden, maa de anbrin- 
ges saaledes, at metallisk berøring mellom dem søkes umulig- 
gjort saavel under almindcligø omstændigheter som i tilfælde av 
uheld. De fornødne sikkerhctsforanstaltniuger skal for hvert, 
tilfældc være godkjendt av tilsynet. 

Hvis andet paa forhaand ikke maatte være bestemt, paa- 
hviler det altid eieren av det anlæg, hvis ledning bringes i far- 
lig nærhet av en allerede oplagt ledning, at foreta de nodven- 
digo sikkerhetsforanstaltninger for begge ledningers vedkommende, 

U'o d c rj o rd i s k c l e d n i u g e r .  

8 38. Kanaler, kumme e. 1., det· agtcs benyttet for- 
elektriske ledninger, skal utføres saa solide, at de yder betryg- 
gcncle beskyttelse mot ytre beskadigelse. Forsaavidt der i disse 
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"kan befrygtes ansamling :w skadelige gasnrter, kan der panby- 
des nødvendige anordninger for ventilation. 

Ledninger, hvis isolation opfylder bestemmelserne i ;:} 35 
-tillates anbragt direkte i jorden uten ekstra beskyttelse. 

c. Apparater. 

1. Alminclclige regler. 
 39. De strømførende dele av samtlige i en ledning 

anbragte apparater maa være montert paa ildsikkert og selv 
i fugtig luft gjennom hele massen godt isolerende underlag, 
Fcrøvrig maa apparaterue være opstillet paa en saadan maate, 
at metaldele, der staur i forbindelse med de strømførende dele. 
er godt isolert fra væggen ved ildsikkert og selv i fugtighet 
isolerende materiale. Alle saadanno metaldele paa undersiden 
av apparater, der anbringes direkte paa væg, maa være forsært- 
kot, saa rnetaldelenes mindstø avstand fra væg, tak osv. blir 
5 mm., samt hullerne utfyldt mod ct vandtæt, isolerende stof', 
hvis smeltepunkt er inindst 70° C. 

Saadanne apparater skal tillike være saaledes konstruert 
eller montert, at den i  25 og 26 fastsatte avstand fra 
væg tak o. l. opretholdes for ledniugerne ved disses ind- og 
utføring. 

Asbest, gips og andre porøse stoffe, der let opsuger fug- 
tighet, maa ikke anvendes som ildsikkert og isolerende underlag. 

I fugtige rum skal apparaterne være sauledes konstruert 
og opsat, at de ikke beskadiges av fugtighet. 

Apparat- og fordelingsbret skal utføres av ildsikkert ma- 
teriule, anbringes saaledes, at alle ledninger ligger frit og til 
enhver tid kan undersøkes, samt anordnes saaledcs, at lednings- 
krydsninger saavidt mulig undgaaes. Strømbrytere, sikkerhets- 
stykker og alle apparater, som tjener til at bryte strømmen un- 
der drift, mas monteres paa saadan mante, at gnister eller lys- 
buer fra dem ikke kan gi anledning til ildsfare, likesom de maa 
forsynes med angivelser av, til hvilke rum eller dele av anlæg- 
get de hører. 

 40. Ethvert apparat, der er tilgjængelig for usagkyn- 
dige, skal være saalecles beskyttet, at en tilfældig berøring med 
strømførende dele utelukkes. Endvidere maa alle apparater, ved 
hvis anvendelse der utvikles sterk varme, være opstillet paa 
ildsikkert u nderlag og anordnet sauledes, at ele 01· godt venti le- 
ret og beskyttet, saa at ildsfare undgaaes. 

Til  forbindelse mellem apparatet· rn. v. og ledninger av 
større tversnit end 20 rnm.2 for massivledninger og 10 mm2. 
for kabler skal anvendes kabelsko. 

Alle kontaktflater skal ha saadan størrelse, at eler selv 
ved sterkeste driftsstrøm, for hvilken ele er bestemt, ikke kan 
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indtræde en opvarrn ning av mere end .50° C. over den omgi- 
givende lufts temperatur. 

2. Sikkerhetsstykker. 

§ 41. Sikkerhetsstykker blir at anbringe i samtlige led- 
ninger, der fører fra apparatbrettet, undtagen i blanke lednin- 
ger, der stadig staar i forbindelse med jord. J ledningsnettet 
uubringes forøvrig sikkerhetsstykker overalt, hvor ledningstver- 
snittet formindskcs, saa nær forgreningsstedet som mulig, og 
ikke over 25 cm. fra dette. 

J Herlcdersystemers nulledning mna ikke anbringes sikker- 
hetsstykker uncltagen i de g1·enleilninger, der føres som toledere. 

§ 42. Forbindelsen mellem sikkerhetsstykket og hoved- 
ledningen kan ha mindre tversnit end denne - dog ikke under 
den avgrencde lednings dimension. A nveudes ct rn indre tvcrsnit 
end hovedledningens, tillntes dog ikke anvendt snmmenspundnc 
eller snoede kablet· til denne del av ledningen. 

Skulcle forholdene nødvendiggjøre anbringelsen av sikker- 
hetsstykket i en større avstand end 25 cm. fra hovedledningen. 
man forbinclelsesleclningen til sikkerhetsstykket ikke være av 
mindre dimension end hovedledningen. 

§ 43. F r a  ledninger av heist 1 ,:> mm. 2 tvcrsnit kan fo. 
rctnges avgreninger av mindre tversnit uten anbringelse av sær- 
skilt sikkerhetsstykke for disse. 

§ 44. Hvor sammenspundne ellet· snoede, bevægelige kab- 1 

ler avgrenes til flytbare lamper eller apparater, maa der alt.id ind- 
sættes sikkerhetsstykker paa begge poler ved avgreningsstcdet. 

Smeltepatronerne fot· saadaune sikkerhetsstykker mau av- 
passes efter den strøm, som den bevægelige kabel virkelig fø- 
rer, dog forlanges ikke mindre smeltepatroner end for 1 ampere. 

§ 45. Sikkerhetsstykkerne skal saavidt mulig anbringes 
samlede og skal altid være let tilgjængelige. 

§ 46.  Sikkerhetsstykkets smeltepatron skal vælges saa- 
lecles, at forbindelsen avbrytes efter høist 2 minutters forløp, 
naar strømstyrken i den ledning, der skal beskyttes, overskrider 
den i § 18 bestemte maksimale strømstyrke med 100 °/o. 

§ 4 7. Sikkerhetsstykker maa være saaledes konstruert, 
at eler ved avsmeltningen ikke dannes nogen vedvarende lysbue, 
selv om elet· utenfor sikkerhetsstykket opstaar kortslutning. 

Smeltepatroner fot· sikkerhetsstykker indtil en strømstyrke 
av 30 ampere skal være saaledes konstruert, at feilagtig' incl- 
sætning av for store patroner er utelukket. I stikkontakter for 
hoist 4 nmperc tillates anvendt lamelsikringer, nanr ledningen 
forut er sikret for høist 6 ampere. 

§ 48. Ved ethvert sikkerhetsstykke skal saavel paa sam- 
mes faststaaende del som paa smeltepatronen være tydelig angit 
den tillaclelige strømstyrke og spænding. 

L 
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:1. Strombrytcre. 

R 49. Strømbrytere, som er anbragt utenfor maskinruru- 
met og hyppig benyttes, skal være snuledes koustruert (ved 
fjærer o. 1.), at der ved bruken av samme ikke kau dannes ved- 
varende lysbue, og at avbrytelsen sker med en saudun hurtighet 
og paa en saadan læugdc, at gnister ikke kan beskadige kon- 
takten. 

I ledninger, forbundet med jord, maa ikke anbringes strøm- 
brytere undtagen i selve jordforbindelsen ( 21). Nullcdningen 
i ct flerledcr-systern maa ikke kunne brytes uten samtidig med 
eller efter ytterleduingerne. 

P a a  hovedlcdningcrne skal strornbryt ero anvendes i den 
utstrækning tilsynet mnattø forlange. Likeledes kan tilsynet 
forlange anvendelse av flerpolede strømbryt ere for ledninger til 
eller i rum, der omhandles i R§ -59 til 62 samt i fugtige rum, 

R -50. Paa  enhver strømbryter mua være angit don nor- 
malt anvendelige strømstyrke og spænding. 

4. :Stikkontakter. 

R 01. Stikkontakter skal være solid konstruert med 
rikelige kontaktflater og betryggende avstand mellem polerne. 
Kontaktcrne i den faste del mna være vel beskyttet mot til- 
fældig berøring, naar den bevægclige del er uttat. Den  faste 
dels befæstigelse til underlaget mna være solid og betryggende 
utfort. 

Kontnktindrotningor for tilknytning av bevægelige lednin- 
ger man være saaledes konstruert, at de ikke passer i kon- 
takter for høiøro sti-ørnstyrke end den for hvilken de et· bestemt. 

Den  normale strømstyrke og spænding skal være angit 
sunvcl pan den faste som paa don bevægelige del. 

:;. Jlot1,ta11de og varmeappnrnter, 

 f>:2. i\Iotstandc og apparater - herunder ogsaa san- 
dunno, der anvendes i elektriske varmeapparater, kokeapparater, 
vinduesvarmere o. I. - i hvilke kan forekomme en opvarmning 
av mere end 50° C. over den omgivende lufts temperatur, man 
anbringes saaledes, at berøring mellem ele opvarmede dele og 
hrændbare stoffe eller ildsfarlig opvarmning av saadnnne c1· ute- 
lukket ( 40). 

Paa  apparaterno skal være angit den strømstyrke og even- 
tuelt spæuding, for hvilken do er konstruert. 

G. Andre apparater. 

 53. Ethvert anlæg skal være forsynet med en isolations- 
mauler, sauledes indrettet, at anlæggets isolationsmotstand til 
enhver tid kan undersøkes. Dosuteu b r  ved ethvert anlæg fore- 

__J 
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findcs spændings- og strommaalere i saadnn utstrækning, som 011 

overskuelig og rationel drift kræver. 
§ 54.  Gløde- og buelampers strømførende dele man. være 

montert paa ildsikkert og godt isolerende underlag samt saa- 
ledes beskyttet, at tilfældig berøring maa ansees for utelukket. 
Lamperne mua ikke anbringes saaledes, at de kan komme i di- 
rekte berøring med letantændelige stoffe (f. eks. i utstillings- 
vinduer). 

§ 50. Hængende lamper man ikke bæres direkte av led- 
ningerne, men av en særskilt bæretraad: hvis denne er av metal, 
skal den isoleres ved ophængningspunktet. Fo r  gledelamper kan 
bæretraadcn være sammentvundet med ledningerne; i saa fald 
maa dog iagttages, at den er kortere end disse. 

Rosetter, der anbringes ved overgang fra fast oplagt til 
bevægelige eller hængende, sammenspundnc eller snoede kabler, 
skal være forsynet med et ildsikkert og selv i fugtighet iso- 
lerende underlag, eler skiller ledningerne fra væg eller tak over- 
ensstemmende med §§ 25 og 26. 

§ 56. Buelamper skal forsynes med kuplet· eller lanterner. 
der bestaar av ildsikkert materiale og er forsynet med aske- 
skaale, saa at glødende kulpartikler ikke kan falde ut. HY01· 
fare for antændclse kan opstaa, skal askeskaaleno være av metal. 
Forøvrig iagttages, at indføringsaapningerno for ledningerne an- 
ordnes saalecles, at leclningernos isolation ikke beskadiges, og at 
fugtighet ikke langs disse kan trænge ind i lampen, forsaavidt 
den er i elet frie eller i fugtig rum. 

§ 57.  l fugtige rum og i clot frie skal glødelampe og 
holder beskyttes med vandtæt kuppel, eller holderen være kon- 
struert for anvendelse i fugtige rum. 

§ ,":>8. Lampelegemer (lysekroner, lampetter o. 1.) samt 
buelamper inclen bygninger maa ved ophængnings- eller befæsti- 
gelsessteclerne være godt isolert, forsaavidt ikke anlæggots ene 
pol er forbundet med jord (§ 21). 

ri. Specielle regler for 1'111/l eller r/ele rer «aadanne, luori laqves, 
utstilles eller frembriiujes let cmtwnclelige stoffe. 

§ 59. I saadanne rum rnaa kun anvendes ledninger, hvis 
isolation tilfreclsstillor fordringernc i § 28. _ 

§ 60. Der  maa kun anvendes glødelamper, hvis gløde- 
legeme er omgit med en lufttæt beholder. Hvor let antændelige 
stoffe kan komme i farlig nærhet :w la mperne, skal disse be- 
skyttes ved en glaskuppel eller et omsluttende gitter. 

§ Gl. Strømbrytere, smeltestykker og andre nppnratcr 
skal være beskyttet ved ildfast i ndkapsling, 

L 



e. Bestemmelser for 1·1wi, hvori lagres, fabrikeres elter fore 
kommer eksplosive stoffe. 

§ 62.  I saadanne rum maa kun anvendes kabler, hvis 
isolation tilfredsstiller fordringerne i !} 28. Der  kan anvendes 
glødelamper med lufitæt indelukket glødelegeme, naar lamperne 
og holderne omgives med en ytre lufttæt lukket solid glaskuppel 
av saavidt rummelige dimeusioner, at luftlaget mellem det indre 
og det ytre glas ikke kan opvarmes over 50° C. over den om- 
givende lufts temperatur. Buelamper, strømbrytere, smeltestykket· 
og andre apparater, der ikke paa en betryggende mante kan 
anbringes i foldkommen lufttæt indkapsling, maa anbringes uten- 
for rummene. Sammenspundne eller bovægelige kabler maa ikke 
anvendes i saadanne rum. 

C. Almindelige bestemmelser. 

§ 63.  Dispensation fra disse forskrifter kan kun medde- 
les av Departementet for ele Offentlige Arbeider, og maa andra- 
gende herom i tilfælde indsencles gjennem vedkommende tilsyn. 

Under særegne forhold kan tilsynsman<len eller det mulig 
særlige tilsyn enten tillate mindre forandringer i de forau op 
stillecle tekniske forskrifter eller, om det fintles nødvendig, paa- 
byde særegne foranstaltninger utenfor disse. 

Saudanne tilfælde blir at indberette til Departementet for 
de Offentlige Arbeider. 

§ 64. For  elektriske sporveie og jern baner samt for 
sterkstrømsanlæg med høi spænding vil særskilte tekniske for- 
skrifter bli at utfærdige indtil videre for hvert enkelt tilfælde. 

§ 65. Overtrædelse av nærværende forskrifter straffes 
med bøter i henhold til den almindelige borgerlige straffelovs 
§ 339, forsaavidt ikke strengere st.raf i henhold til anden lov- 
bestemmelse kommer til anvendelse. 

§ 66. Nærværende forskrifter trærler i kraft den 1 juni 
1908,  fra hvilken tid forskrifteme av 4 mars 1902  ophæves. 
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Forskrifter 
for elektriske anlæg ombord i skihe. 

Utfærdigct av Departementet for de Offentlige Arbeider under 
::l januar 1!lOR i henhold til lov av Hi mai 1806 og kgl. rcsol, 

av 1::l februar 1807. 

A n g a a e n d e  t i l s y n ,  a n m e l d e l s e  og k o n c e s s i o n  s a m t  
s v a k s t rø m s a n l æ g g j æ l d e r  f o ra n s t a a e n d e f o r -  

s k r i f t e r s § §  1 - 1 5 .  

Sterkstrømsanlæg med lav spænding. 

S p æ n d i n g e n  m u a i k k e  o v e r s k r i d e  1 5 0  v o l t. 

a. Apparater til [remstillinq, opsamliny oy omsætninq ru· 
elektrisk energi. 

8 1. Dynamomaskiner, elektromotorer eller andre appa- 
rater til fremstilling, opsamling eller omsætning av elektrisk 
energi maa være sauledes anbragt eller beskyttet, at mulige 
gnister eller sterk varmeutvikling ikke kan antæn<le forhaanden- 
værende brænclbare stoffe. I rum, hvor særlig ildsfare er for- 
haanclen, ellet· hvor eler lagres eller fabrikeres eksplosive eller 
let brænclbare stoffe, maa eler ved apparaternea opsætning sørges 
for bensigtsmæssig beskyttelse, avpasset efter forholdene. 

Samtlige under denne § indgaaende maskiner og apparater 
skal forsynes med de nødvendige angivelser av normal spænding 
og strømstyrke i volt o g  ampere samt eventuelt omdreiuiugstal 
pr. minut. 

Elektromotorer eller andre apparater til omsætning eller 
opsamling av elektrisk energi man om mulig opstilles saaledes, 
at de er helt isolert fra skibslegemet. Dynamoer og elektro- 
motorer maa om mulig placeres mindst 10 meter fra skihets 
hovedkom pas. 

§ 2 . - l  Rum, hvori der opstilles primære eller sekundære 
elektriske batterier, ved hvis bruk eler kan utvikles brændbare 
eller skadelige" gasarter, skal forsynes med god ventilation. 

Til belysning i saaclanne rum maa, naar batterierne er i 
drivfærdig stand, kun anvendes lufttætte elektriske glpdelampe1·, 
og under ladningen ikke benyttes glødende eller brændende gjen- 
stande - f. eks. tændt pipe eller cigar. 

De enkelte elementer maa isoleres fra stativet og dette 
fra jord ved glas, porcelæn ellet· lignende ikke hygroskopisk 
materiale. • 
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b. Elektriske ledninger. 

§ 3. Naar strømførende ledninger av kobber besidder en 
saadan ledningsevne, at 57 m. av en traad av 1 mm.2 tver- 
snit ved 15°  C. har en motstand av ikke over 1 ohm, kan led- 
ningerne varig belastes indtil ele i nedenstaaende tabel angivne 
grænser. 

Tversnit i mm. 
0,75 
1 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
310 
400 
500 
625 
800 
1000 

Strømstyrke i ampere. 
3 
4 
6 

15 
20 
30 
40 
60 
80 
90 
100 
130 
165 
200 
235 
275 
330 
400 
500 
600 
700 
850 

1000 

For mellemliggencle tversnit beregnes strømstyrken ved 
interpolation. 

Anvendes ti l  ledninger materiale med mindre ledningsevne, 
maa den ovenfor opgivne strømstyrke formindskes i forhold til 
ledningsevnen. 

§ 4. Som ledninger maa kun anvendes kabler bestaaende 
av mindst 3 traade med et samlet ledningstversnit av mindst 1 
mm. 2. I lampelegemer o. 1. kan dog saadanno kabler med et 
samlet ledningstversnit av ned til 0, 7:J mm. 2 anvendes. 

Til fast oplagte ledninger tillates ikke anvendt sammen- 
spundne eller snoede kabler. • 

§ 5. Et anlægs isolationsmotstancl mot jord eller to led- 
ningers inclbyrdes isolationsmotstand maa inklusive alle maskiner, 
apparater og forbindelser være mindst 10 000 ohm. Isolations- 

2 
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motstanden maales om mulig ved den almindelige driftspænding; 
clog forlanges en maalespæncling av miudst 100 volt. 

§ 6. Leclningerne maa være forsvarlig isolert med et 
materiale, der ogsaa yder betryggende beskyttelse mot ytre be- 
skadigelse. Ved enhver gummiisolation, heri ogsaa indbefattet 
vulkaniseret gummi, maa lederen være fortinnet. 

Isolationsmaterialet maa ikke bli kjenclelig bløtt ved at 
utsættes for en temperatur av 80° C., og ledningernes isolations- 
motstand maa efter 24 timers henliggen i vand av 15° C. være 
mindst :.i00 megohm pr. km. eller motstua en halv times gjen- 
nemslagsprøve med 2000 volt vekselstrøm mellem lederen og 
vandet. Som maalespænding benyttes den driftsspænding, led- 
ningen er bestemt for, dog mindst 100 volt. 

§ 7. Hvor ledninger er utsat fot· mekanisk beskadigelse, 
f. eks. ved gjennomgang gjennem væg, tak eller gulv, skal der 
sørges for en særskilt beskyttelse, avpasset efter forholdene. 

Hvor ledninger føres gjennem bjelker. skott eller andre 
jerndele, mna de føres gjennem specie] foring av bly, haardt 
træ, vulkaniseret fiber el. lign. for at forebygge beskadigelse av 
isolationen. Føres de gjennem vandtætte skott, skal der anven- 
des pakningsbokser med vandtæt og isolerende pakning. 

Føres ledninger gjennem dæk, anbringes paa disse steder 
jernrør, som oventil bør rage mindst 1 m. over dækket. Rum- 
met mellem gjennemgangsrøret og kabelen maa ikke fyltles med 
isolermasse, men oppo og nede tættes med gummiringe. Gjen- 
nemgangsreret skal indvendig været foret med et isolerende ma- 
teriale. 

Ledninger, der føres gjennem kulrum, fragtrum, rum, der 
kan bli anvendt til saadant . bruk, eller rum, der ikke til enhver 
tid er tilgjængelige, samt rum, der benyttes ved skihets lastning 
eller losning, man beskyttes ved kanaler eller rør av jern. 

§ 8. Ledniogerne skal oplægges paa en tilstrækkelig solid 
maate og saaledes, at de til enhver tid kan prøves og utbyttes. 
Ved deres anbringelse og befæstigelse er at iagtta, at lednin- 
gerne selv eller deres isolation ikke beskadiges. 

Metalkramper tillates ikke anvendt til oplægning av iso- 
lerte ledninger. 

§ 9. Anbringes ledningerne i kanaler eller rør, maa disse 
være anordnet sauledes, at de er beskyttet mot ansamling av 
fugtighet. Ved anvendelse av metalrør for vekselstrømsledninger 
maa frem- og tilbakeledning føres i samme rør. Flere end 3 
ledninger i Gamme rør tilstedes ikke undtagen i specielle til- 
fælde, hvor tilsynet finder at kunne godkjencle en saadan an- 
ordning. 

Ledningsforbindelser tillates ikke inden rø1·, men maa an 
bringes i egne koblingskaseer, der er let tilgjængelige. Forøv- 
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rig maa det ved rørenes konstruktion og anbringelse haves for- 
øie, at ledningerne uten vanskelighet og uten beskadigelse kan 
utbyttes og repareres. 

§ 10 .  Ved forbindelse med lampeholdere og andre ap- 
parater urna de enkelte traade i ledningerne loddes sammen ; 
forbindelsesstederne maa ikke utsættes for stræk. 

§ 11.  Alle forbindelser mellem ledninger og apparater 
skal besidde en saadan kontaktflate, at større opvurmning end 
50° C. over luftens temperatur ikke kan forekomme ved største- 
tilladelige belastning. 

Alle loddesteder i ledninger maa isoleres og beskyttes med 
et vandtæt materiale, saaledes at loddcstederne erholder en iso- 
latiou og beskyttelse, der mindst er likesaa god som ledningens. 

A lie ledningsforbindelser mna utføres saaledes, at de faar- 
tilstrækkelig mekanisk styrke. De skal loddes med et lodde- 
middel, der ikke beskadiger ledningen. forsaavidt forbindelsen, 
ikke sker ved solide avgreningsmuffer eller andre likesaa betryg- 
gende forbindelser, som ikke er utsat for stræk. 

I ledninger mellem dynamo og hovedapparatbret maa ikke- 
forekomme skjøter eller forgreninger. 

c. Apparater. 

1. Almindelige regler. 

§ 12 .  De strømførende dele av samtlige i en ledning 
anbragte apparater maa være montert paa ildsikkert og selv 
i fugtig luft gjennem hele massen godt. isolerende underlag. 
Forøvrig maa apparaterne være opstillet paa en saadan maate,. 
at metaldele, der staar i forbindelse me<l de strømførende dele; 
er godt isolert fra væggen ved ildsikkert og selv i fugtighet 
isolerende materiale. Alle saadanne metaldele paa undersiden. 
av apparater, der anbringes direkte paa væg, maa være forsæn- 
ket, saa metaldelenes minclste avstand fr i t .  væg, tak osv. blir 
5 mm., samt hullerne utfylclt med et vandtæt, isolerende stof', 
hvis smeltepunkt er mindst 70° C. 

Asbest, gips og andre porøse stoffe, der let opsuger fug- 
tighet, maa ikke anvendes som ildsikkert og isolerende underlag- 

I fugtige rum skal apparaterne være saaledes konstruert 
og opsat, at de saavidt mulig ikke beskadiges av fugtighet. 

Apparat- og fordelingsbret skal utføres av ildsikkert ma- 
teriale, anbringes saaledes, at alle ledninger ligger frit og tit 
enhver tid kan undersøkes, samt anordnes saaledcs, at lednings- 
krydsninger saavidt mulig undgaaes. Strømbrytere, sikkerhets- 
stykker og alle apparater, som tjener til at bryte strømmen un- 
per drift, maa monteres pna saadan maate, at gnister eller lys- 
buer fra dem ikke kan gi anledning til ildsfare, likesom de maa. 
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forsynes med angivelse av, til hvilke rum eller dele av anlægget 
de hører. 

Ledninger-ne til maskin- og kjelerum man dauue sær- 
skilte strømkredse fra hovedapparattavlen. 

Lamper fot· kompasser og rnaskintelegrnfer pan dæk man 
ba særskilte ledniuger fra hovedapparattavlen. 

§ 13.  Etbvert apparat, der er tilgjængelig for usagkyn- 
digc, skal værr- snuledes beskyttet, at en tilfældig berøring med 
strømførende dele utelukkes. Endvidere maa alle apparater, ved 
hvis anvendelse der utvikles sterk varme, være opstillet paa 
ildsikkert underlag og anordnet saaledes, at de er godt ven- 
tileret samt beskyttet, sa·• at ildsfare undgaaes. 

Til  forbindelse mellem apparater m. v. og ledninger av 
større tvers nit end 10 mm. e skal anvendes kabelsko. 

A lie kontaktflater skal ba saadan størrelse, at der selv 
ved sterkeste driftsstrøm, for hvilken de er bestemt, ikke kan 
indtræde en opvarrnning av mere end 50° C. over den om- 
givende lufts temperatur. 

2. Sikkerhetsstykker. 

 1 .  Sikkerhetsstykker blir at anbringe i samtlige led- 
11ing01', der fører fra apparatbrettet. T ledningsnettet anbringes 
forøvrig sikkerhetsstykker overalt, hvor ledningstversnittet for- 
minelskes, saa nær Iorgreningsstødet som mulig, og ikke over 25 
cm. fra dette. 

 15 .  Forbindelsen mellem sikkerhetsstykket og hoved- 
ledningen kan ha mindre tvcrsnit end denne - dog ikke under 
den avgrenede lednings dimension. 

Skul de forholdene nød vendiggjØre anbringelsen av sikker- 
hetsstykket i en større avstand end 25 cm. fra hovedledningen, 
mas forbindelsesledningen til sikkerhetsstykket ikke være av min- 
dre  dimension end hovedledningen. 

§ 16 .  F r a  ledninger av heist 1,o mm." tversnit knn fore- 
tages avgreninger av mindre tvcrsnit uten anbringelse av sær- 
skilte sikkerhetsstykker for disse 

 17.  Hvor samrnenspundne eller snoede bevægelige kabler 
avgrtines til flytbare lumper eller apparater. maa der altid ind- 
sættes sikkerhetsstykker paa begge poler ved avgreningsstedet. 

Smeltepatronerne for saadanne sikkerhetsstykker maa av- 
passes efter den strøm, som den bevægelige kabel virkelig fører, 
dog forlanges ikke mindre smeltepatroner end for 1 ampere. 

§ 18 .  Sikkorhetsstykkernc skal saavidt mulig anbringes 
samlet og skal altid være let tilgjængelige. 

9 11:). Sikkerhetsstykkets smeltepatron skal vælges saa- 
lecles, at forbindelsen avbrytes efter høist 2 minutters forløp, naar 
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strømstyrken i den ledning, der skal beskyttes, overskrider den 
i § 3 bestemte maksimale strømstyrke med 100 °/o. 

§ 20. Sikkerhetsstykker maa være saaledes konstruert, 
at der ved avsmeltningen ikke dannes nogen vedvarende lysbue, 
selv om der utenfor sikkerhetsstykket cpstaar kortslutning. 

Smeltepatroner for sikkerhetsstykker indtil en strømstyrke 
av 30 ampere skal være konst rueret saaledes, at feilagtig ind- 
sætning av for store patroner er utelukket. I stikkontakter for 
heist, 4 ampere tillates anvendt lamelsikringer, naar ledningen 
forut er sikret for høist 6 ampere. 

§ 21. V ed ethvert sikkerhetsstykke skal sauvel paa sa m- 
m es faststaaende del som paa smeltepatronen være tydelig angit 
den tilladelige strømstyrke og spænding. 

8. Strømbrytere. 

§ 22. Strømbrytere, som er an bragt utenfor maskinrum- 
met og hyppig benyttes, ska.l være sa.aledes konstruert (ved 
fjærer o. 1.), at del' ved bruken av samme ikke kan dannes ved- 
varende lysbue, og at avbrytelsen sker med en saa<lan hurtighet 
og. paa en saadan længde, at gnister ikke kan beskadige kontakten. 

Paa  hovedledningerne skal strøm brytere anvendes i den 
utstrækning, tilsynet maatte forlange det. Likeledes kan til- 
synet forlange nuvendelse av flerpolede strømbrytere for lednin- 
ger til eller i rum, der omhandles i !:} 31 til 33 samt i fug- 
tige i um. 

§ 23.  Paa  enhver strømbryter maa være angit den nor- 
malt anvendelige strømstyrke og spænding . 

4. Stikkontakter. 

§ 24. Stikkontakter skal være solid konstruert med rike- 
lige kontaktflater og betryggende avstand rnellem polerne. Kon- 
takterne i den faste del mua være vel beskyttet mot tilfæld ig 
berøring, naar den bevægelige del er uttat. Den faste dels be- 
fæstigelse til underlaget maa væi e solid og betryggende utført. 

Kontukt indretninger for tilknytning av bevægelige lednin- 
ger maa være saaledes konstruert, at de ikke passer i kon- 
takter for hø i ere strømstyrker. 

V ed anbringelse over dæk maa den faststaaende del be- 
skyttes mot fugtighet og mot mekanisk beskadigelse ved solid, 
vandtæt kapsel. 

Den normale strømstyrke og spænding skal være angit, 
saavel paa den faste som paa den bevægelige del. 

o. Motstantle og varmeapparnter. 

i:} 25. Motstunde og apparater - herunder ogsaa saa- 
danne, der anvendes i elektriske varmeapparater, kokeapparater 
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-0. 1. - i hvilke kan forekomme en opvarmning av mere end 
50°  C. over den omgivende lufts temperatur, maa anbringes SML· 

ledes at berøring mellem de opvarmede dele og brændbare stoffe 
-eller ildsfarlig opvarmuing av saadanne er utelukket. 

Paa  apparaterne skal være avgit den strømstyrke og even· 
tuelt spænding, for hvilken de er konstrueret. 

6. Andre apparater. 

§ 26. Ethvert anlæg skal være forsynet med en isolations· 
maaler, saalecles indrettet, at anlæggets isolationsmotstand til en- 
bver tid kan undersøkes. Desuten bør ved ethvert aulæg fore- 
findes spæudings- og strømmaalere i snadan utstrækning, som en 
overskuelig og rationel drift kræver. 

§ 27. Gløde- og buelampers strømførende dele maa være 
montert paa ildsikkert og godt isolerende underlag samt saa- 
ledes beskyttet, at tilfældig berøring maa ansees for utelukket. 
Lamperne maa ikke anbringes saalecles, at de kan komme i di- 
rekte berøring med let antænclelige stoffe. 

§ 28. Larnpelegemerne maa anbringes sauledes, at ele ikke 
kan svinge frem og tilbake ved skibets slingring. 

{i 29. Buelamper skal forsynes med kupler eller lanterner, 
-der bestaar av ildsikkert materiale og er forsynet med aske- 
skaale, saa at glødende kulpartikler ikke kan falde ut. Hvor 
fore for antænclelse kan opstaa, skal askeskaalene være av me- 
tal.  Forøvrig iagttages, at indføringsaapningerne for lednin- 
gerne anordnes saalecles, at ledningernes isolation ikke beskadiges, • 
-0g at fugtighet ikke langs disse kan trænge ind i lampen, for- 
saavidt den er i det frie eller i fugtig rum. 

§ 30. I fugtige rum og i elet frie skal glødelampe og 
.holder beskyttes med van<ltæt kuppel, eller holderen være kon· 
struert for anvendelse i fugtige rum. 

d. Specielle reqler for min ,  hvori lagres eller f orekonnner 
eksplosible eller let antændeliqe sto,jf e. 

§ 31. Der  maa kun anvendes glødelamper, hvis gløde- 
legeme er omgi t .  med en lufttæt beholder. Hvor let antændc- 
lige stoffe kan komme i farlig nærhet av lamperne, skal disse 
beskyttes ved en glaskuppel eller et omsluttende gitter. 

§ 32. Strømbrytere, smeltestykker og andre apparatet· 
skal være beskyttet ved ildfast inclkapsling. 

§ 33.  Bevægelige kabler maa ikke anvendes i saa- 
danne rum. 
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Almindelige Bestemmelser. 
§ 34. Dispensation fra disse forskrifter kan kun medde- 

1es av Departementet for de Offentlige Arbeider og maa andra- 
gende herom i tilfælde indsendes gjennem vedkommende tilsyn. 

Under særegne forhold kan tilsynsmanden eller det mulig 
særlige tilsyn enten tillate mindre forandringer i de forau op· 
stillede tekniske forskrifter eller, om det tindes nødvendig, paa- 
byde særegne foranstaltninger utenfor <lisse. 

Saadanne tilfælde blir at ind berette til Departementet for 
de Offentlige Arbeider. 

§ 35. Overtrædelse av nærværende forskrifter straffes med 
bøter i henhold til den almindelige borgerlige straffelovs § 339,  
forsaavidt ikke strengere strnf i henhold til anden lovbestem- 
melse kommer til anvendelse. 

§ 36.  Nærværende forskrifter træder i kraft den 1 juni 
1908, fra hvilken tid forskrifterne av 4 mars 1902 ophæves. 

A n m .  'I'il beskyttelse av skihets kompasset· mot skadelig 
indflydelse fra det elektriske anlæg anbefales følgende iagttat :  

1. Dynamoer og elektromotorer bør placeres saaledes og 
være av saadan konstruktion, at de ikke indvirker pa,i skihets 
kompas. 

2. I skibsanlæg med likestrømsdynamoer bør ingen enkelt- 
ledning ( en pol) føres nærmere end 5 meter til et kompas. 

Er det absolut nødvendig at anbringe større ledninger i 
saadan avstand eller nærmere, bør de to poler lægges saa tæt  
sammen som mulig. 
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Forandringer 
:n 12 september rms 

forskriftene for elektriske nnlæg (skibsanlæg 11111ltat). 

I medhold av lov om foranstaltninger ti l  betryggelse mot 
fare og ulemper ved elektriske anlæg m. v. av 16 mai 1896  § 
1 og kongelig resolution av 13 Jebruar 1 8 9 7  har  Departemou- 
tot for de Offeutlige Arbeider under 12 d. m. bestemt, at §§ 
G og 21 i de under 3 januar 1908  utfærdigode forskrifter Ior 
elektriske anlæg (skibsanlæg undtat) herefter skal lyde saalcdes : 

§ 6. D e t  paaliggor tilsynsmanden indtil videre mindst 1 
gang aarlig at bes i gt ige ethvert stcrkst rornsanlæg i distriktet,  
for hvilket dor ikke maatte være beskikket et særlig tilsyn, og 
at paapeke de mangler, som mnal t c forcfindes, samt paase saa- 
viclt mulig, at samme blir rettet  snarest. 

Elektriske anlæg, hvis strømgivende elektriske mask iueris 
samlede størrelse er under 20 kva., og som ikke anvender høioro 
spæncling ond 250  volt. besigtiges clog kun hvert andet aar .  for- 
saavidt ikke departementet anderledes bestemmer for enkelte anlæg. 

D e n  her paabudte kontrol kan paa ansøkning til Departe- 
mentet for ele Offentlige Arbeider inclskrænkes for sandannc 
elektriske anlæg, for hvilke det godtgjøres, at ele staar  under 
eget og stadig sagkyndig tilsyn. 

§ 21. Agtes et anlæg utført helt eller delvis med blank 
nulledning lagt direkte i jorden, maa særskilt tilladelse hertil 
ind hentes av Departementet fol' ele Offentlige A rheider gjennem 
vedkommende tilsyn. 

Et anlægs nulleclning kan efter tilsynets bestemmelse sæt- 
tes i forbindelse med jord paa et eller flere p u n k t e r , n a a r  hver 
jordforbindelse forsynes med strømbryter og passende mnaleappa- 
rat,  der  visor den ti l  jord avledede strøms styrke. 

A lie elektriske anlæg, hvor høi spænding (over 500  volt 
for likerettet s t røm og over 250 volt for andre strømme) trans· 
formeres eller paa anden maate omformes t i l  lav spæuding (ikke 
over 500  volt for likerettet strøm og ikke over 250 volt for 
andre strømme), skal utstyres med passende spænclingssiluinger 
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til forebyggelse av, at høi spænding optræder de lav- 
spænd te dele. 

Spændingssikring og jordledning med et efter forholdene 
avpasset tversnit og med varig god jordforbindelse anbringes i 
umiddelbar nærhet av hver transformator eller andet apparat, 
maskine o. I. til ændring av den elektriske spænding (nedenfor 
indbcfattet under transformator) og forbindes med den lav- 
spændte vikling. Ved trefase transformatorer med stjernekob- 
ling forbindes spændingssikring og jordledning med en av de 
fra transformatoren utgaaende ledninger, der staar i direkte for. 
bindelse med den lavspændte vikling. Har  nogen transformator 
flere fra hverandre isolerte lavspændte viklinger, maa hver saa- 
dan forsynes t;ecl spændingssikring. Fo t  bindelsen mellem spæn· 
dingssikring og transformator maa ikke kunne brytes ved nap- 
ning av transformatorens brytere til det lavspændte ledningsnet, 
sikringer e. I. 

Spændingssikringen maa være av saadan konstruktion, at 
den virker og danner varig jordforbindelse med transformatorens 
lavspændte vikling, naar den utsættes for en spænding av 
300 volt. 

Spænrlingssikringen niaa være anordnet saaledes, at den 
efter gjennemslag let kan utskiftes, uten at dette medfører fare 
for den, der utfører arbeidet. 

Har  en spændingssikring virket, og jordforbindelse er op- 
staat med den lavspændte vikling, maa jordforbindelsen ikke 
brytes, før den feil, hvorved en høiere spæncling optraadte i de 
lavspændte dele, er rettet. 

Dispensation fra disse bestemmelser kan i særegne tilfælcle 
meddeles av vedkommende tilsynsmand ved elektricitetsvæsenet. 
Tiisynsmanden har snarest at indberctte til dcpai terncntct hvert 
enkelt tilfælde, hvori dispensation er indrørnmet. 

Grondahl  & Søn. Kr.it IX. 1912. 
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