
KSA – Nødlys
• Dette er et litt forkortet undervisningsopplegg 

for modulen KSA (Nødlysanlegg)

• Det tar utgangspunkt i en eksamensoppgave fra 

2018 (KUN NØDLYS-DELEN)

• Dere leser teksten i oppgaven og fortsetter 

videre i presentasjonen der dere vil få tips til 

hva dere bør ha med i besvarelsen og hvor dere 

finner ytterligere informasjon.

• Litt tilleggsinformasjon er merket gult i 

presentasjonen.



OPPGAVE  NØDLYS









NØDLYS

Nødlys er en SAMLEBETEGNELSE for alt lys som har med sikkerhet og gjøre. 

Grønne skilt med «løpende mann» heter markeringslys. Ledelys er lys som automatisk 

slås på hvis spenningen blir borte - og dette skal gi oss nok lys til å LEDE oss ut av 

bygget.



Det er fint å si noe om hvilke lover, forskrifter 

og standarder som er aktuelle i forbindelse med 

et nødlysanlegg. Også hvilke paragrafer som er 

aktuelle.

Dette kommer på de neste lysbildene



Denne loven  og forskriften stiller krav til 

ettersyn, kontroller og vedlikehold av 

nødlysanlegg.

Denne loven  og forskriften stiller krav til 

nye nødlysanlegg som skal monteres.

Disse gjelder for 

alt elektrisk utstyr
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VTEK 17



VTEK 17

file://192.168.2.3/Kurs_Fagkonsulent/17-lærlinger/5_Periode_2019/gruppe A-C_KSA_industri_EX/Dag 3_KSA/Undervisning/Statens vegvesen - brann i vogntog i Oslofjordtunnelen.mp4




Risikoklasser

Risikoklasser

Risikoklasse  1

Risikoklasse  2

Risikoklasse  3

Risikoklasse  4

Risikoklasse  5

Risikoklasse  6

Virksomhet

Driftsbygninger i land-bruk, 

garasje, trelast-opplag.

Industri, lager, kontor

Barnehage, skole

Boliger

Forsamlingslokaler, salgslokaler

Overnatting, sykehus







Dette er viktig



Hva består et ledesystem av?





Veiledning til byggteknisk forskrift §11-12, del 3



Veiledning til byggteknisk forskrift §11-12, tredje ledd

NS 3926-1:2017







L=HxZ

Det er også krav til en viss minstestørrelse 

på markeringslyset, disse må jo synes – skal 

det være noe poeng å ha det. Spesielt i store 

arealer må vi huske på det.



Ethvert anlegg skal ha dokumentasjon, 

her er en oversikt over hvilke elementer 

dokumentasjon til et nødlysanlegg bør ha



DESENTRALISERTE SYSTEMER

Desentralisert nødlysanlegg er 

vanlig i små bygninger, hvor 

det er forholdsvis lett å ha 

oversikt over nødlysene



Sentralisert nødlysanlegg er vanlig i 

større bygninger, hvor det kan være 

vanskelig å ha oversikt over 

nødlysene.



FEL og NEK 400 Henvisninger

3-309 Nødstrømsystemer

422.2 Evakueringsbetingelser i nødssituasjoner

422.3 Områder med brannfare… 

527    Valg og montasje for å begrense brannspredning

560.7 Kurser for nødstrømssytemer

560.8 Ledningssystemer

560.9 Nødbelysning for rømningsveier

560.10 Spesielle krav for beskyttelse mot brann

FEL§31 Avbrudd i strømtilførsel

FEL vedlegg1: Ledningsanlegg i rømningsvei

Aktuelle henvisninger til NEK er fint og ha 

med



De aller fleste bygg vi er i, er i brannklasse 2 eller 3, de skal 

altså fungere i minst 60 min hvis de er montert der.



Dette er en tabell vi kan bruke for å 

finne ut hvor lang avstand vi kan ha 

mellom armaturene for å opprettholde 

kravet til enten 0,5 i åpne arealer eller 

1 lux i rømningsveier.
















