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Ulykker med dødelig utgang innenfor fagområde elektroteknikk

Ulykkesutvikling dødsulykker i Tyskland
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Dødsulykker

Derav ulykker i 
hjemmet
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Motstand i menneskekroppen avhengig av strømvei

Med disse verdiene kan vi beregne strømstyrken avhengig av aktuell spenning. F.eks. 
Hånd – Hånd med en motstand på 1000 Ohm og 600 Volt gir en strømstyrke på  600 mA

Strømvei Motstand i kroppen

Hånd – Hånd
Hånd – Fot 

Hånd – Føtter

Hender – Føtter 

Hånd – Bryst 

Hender – Bryst 

Hender – Bakdel

1000 Ohm

500 Ohm

450 Ohm

230 Ohm

750 Ohm

750 Ohm
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Innvirkning på menneske ved en strømgjennomgang (DC) 
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Ved AC er en elektrisk strøm på mer enn 80 mA er definert som «dødelig grensen» 

Ved DC er en elektrisk strøm på mer enn 100 til 500 mA definert som «dødelig 
grensen» avhengig av tiden.



<>

Før man begynner arbeid på et høyvoltssystem fra MAN må følgende 
sikkerhetsprosedyre utføres!

1. Frikoble
2. Sikre mot uønsket innkobling
3. Fastslå spenningsfrihet
4. Jorde og kortslutte
5. Deler som ikke kan gjøres spenningsfri dekkes til eller sperres for tilgang

De 5 sikkerhetsreglene (DIN VDE 0105)
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Beskrivelse av verkstedsplass
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Beskrivelse av karanteneplass uteområde 
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DGUV = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
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Kvalifiseringstrinn etter DGUV informasjon 200-006

Trinn 3 (2 dager)
-Arbeid på høyvoltsystem under spenning og 

arbeid på komponenter nær komponenter som 
står under spenning

Trinn 2 (6 til 8 dager)
- Gjøre kjøretøyet spenningsfritt

- Elektroteknisk arbeid i spenningsfri tilstand

Trinn 1 (1,5 timer)
-Ikke elektroteknisk arbeid
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MAN høyvoltsutdanning
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Trinn 3 MAN Høyvolt-tekniker                                   
( for ikke egensikrede kjøretøy)

Sertifisert for arbeid på komp. under spenning  
+                                              

Førstehjelpskurs inklusive hjerte og lungeredning  
+ 

Legeundersøkelse  

Personer som bruker pacemaker høreapparat ol. kan ikke 
arbeide med høyvoltsannlegg!

Trinn 2 MAN Høyvolt-tekniker                                  
( for ikke egensikrede kjøretøy)

Elektroteknisk arbeid i spenningsfri tilstand      
Gjøre kjøretøyet spenningsfritt

Trinn 1 MAN Høyvoltinstruert personell 
ikke elektroteknisk arbeid
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Norske «krav» i følge DSB 
 Følge bilprodusentens opplæringskrav
 FSE Norm

 EN50110/1

 Internkontroll
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Utdrag fra FSE Norm 
LOVDATA



Takk for meg!
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