
FAQ 
Kategori: 
NEK 439, verifikasjon av jordkontinuitet  

 

Spørsmål: 
Er måling av jordkontinuitet en obligatorisk del av rutineverifikasjonen for enhver 
tavle? 

 

Svar: 
Krav 
NEK 439 stiller krav til jordkontinuitet for å beskytte mot konsekvensen av feil 
inne i tavla. Alle utsatte deler skal kobles sammen og koblet til 
beskyttelseslederen i strømtilførselen eller via en jordleder til 
jordingsarrangementet, ref. NEK 439-1 8.4.3.  

Verifikasjon 
Metoden for å verifisere jordkontinuiteten mellom utsatte ledende deler i tavlen 
og beskyttelseskretsen, er gitt i Kap. 10 Designverifikasjon 10.5.2. 
Verifikasjonen skal utføres ved hjelp av et motstandsmålende instrument som 
kan drive en strøm på minst 10A (AC/DC). Strømmen skal føres mellom hver 
utsatt ledende del og koblingsklemmen for den eksterne beskyttelsesleder. 
Resistansen skal ikke overstige 0,1ohm. Av tabellen i Tillegg D fremgår det at 
«test» (måling) er eneste metode for designverifikasjon av jordkontinuitet. 

Designverifikasjon 
Designverifikasjon er et delt ansvar mellom den originale fabrikant og 
tavlefabrikanten. Dette betyr at når tavler som bygges er identisk med et testet 
design, og utføres i samsvar med krav og instruksjoner fremlagt av den originale 
fabrikant, kreves det ikke at designverifikasjonen skal gjentas av 
tavleprodusenten. 
Hvis tavleprodusenten inkluderer egne arrangement som ikke er omfattet av den 
originale fabrikantens verifikasjon, er tavleprodusenten å anse som den originale 
fabrikant. I slike tilfelles må tavleprodusenten teste jordkontinuiteten ved måling 
som et ledd i designverifikasjon. 

Rutineverifikasjon 
Rutineverifikasjon skal utføres for å avdekke feil i den håndverksmessige 
utførelsen eller i komponenter. Kap.11 Rutineverifikasjon avsnitt 11.4 beskriver 
at tiltak for grunnleggende beskyttelse jordkontinuitet skal kontrolleres ved 
inspeksjon. Det skal i tillegg, på tilfeldig basis, kontrolleres at skrudde og boltede 
forbindelser er tiltrukket med riktig moment.  

 



Konklusjon: 
Tavleprodusenter skal måle jordkontinuiteten i tavler hvis den er utført med 
arrangement som ikke er dokumentert å samsvare med design, krav og 
instruksjoner fra en original fabrikant. I praksis vil dette gjelde en stor del av 
tavleproduksjonen i et tavleverksted, da tavler i høy grad arrangeres og designes 
iht kundens spesifikasjoner. Selv om det i utgangspunktet benyttes et 
tavlesystem fra en original fabrikant, skal altså tavleprodusentens egne 
arrangement verifiseres av tavleprodusenten. Måling av jordkontinuitet er en del 
av designverifikasjonen og skal kunne dokumenteres på forespørsel. 

Da måling av jordkontinuiteten i praksis utføres når tavlen er ferdig bygget, er 
det naturlig at denne designverifikasjonen blir en del av sluttkontrollen i sammen 
med øvrige sjekkpunkter i NEK 439-1 Kap. 11 Rutineverifikasjon, og andre 
kontrollpunkter i tavleprodusentens sluttkontroll-rutine. 
Dette er en svært vanlig praksis som mange tavleprodusenter har innarbeidet 
som standard for alle tavler. Det er en god praksis selv om designverifikasjon i 
enkelte tilfeller er dokumentert av den originale fabrikant og til tross for at 
normens rutineverifikasjon formelt skal utføres ved inspeksjon og tilfeldig 
momentsjekk. 
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