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El-instruks
For Lokaler i seksjon 2, Stabellsgt 11.

§1 Hensikt
Hensikten med denne instruks er å hindre overbelastning og skade på strømnett, utstyr, personer og
lokaler.
§2 Omfang og gyldighet
Instruksen gjelder for lokaler med gnr. 318 bnr 384, seksjon 2 i Ringerike kommune, omtalt som
lokalene, med adresse Stabellsgt. 11.
Instruksen er gjeldende for alle brukere av lokalene som har utlevert nøkkel til lokalene, heretter kalt
bruker.
Instruksen gjelder fra den dato den er underskrevet og til fastsettelse av ny instruks som erstatter
denne.
§3 Kontorplasser
Det skal kun brukes godkjent utstyr som er CE-merket.
Hver kontorplass har 6 stikkontakter tilgjengelig. Det tillates ikke skjøteledninger eller forgreninger.
Det kan likevel gis tillatelse til bruk av kontaktlist dersom denne er utstyrt med strømbryter for å
kutte strøm til alle tilkoblede enheter. Dersom denne brukes, skal den slås av når kontorplassen
forlates. Slik kontaktlist skal plasseres på bordflaten.
Det tillates kun å tilkoble utstyr med svakstrømsdrift, så som mobilladere, strømforsyning til bærbare
PCer og tilsvarende til denne listen. Annet utstyr skal tilkobles primære stikkontakter tilhørende
kontorplassen.
Den enkelte leietaker er ansvarlig for egen kontorplass.
§4 Kurslokaler
Det skal kun brukes godkjent utstyr som er CE-merket.
Leietaker /bruker av kurslokalene er ansvarlig for at det ikke tilkobles uautorisert utstyr, og at utstyr
kobles fra strømnettet etter bruk.
§5 Kjøkken
Det skal kun benyttes godkjent utstyr som er CE-merket.
Bruker av kokeplater på komfyr skal påse at det ikke ligger noe på platene, og at rett plate brukes. All
bruk skal skje under oppsyn med komfyren og kokeplatene.
Kaffetrakter og vannkoker skal tilkoples adapter med tidsur.
§6 Stengning for dagen
Siste bruker som forlater lokalene skal gjennomføre en sjekkrunde for å sikre seg at brann/tilsvarende
ikke oppstår. Utstyr slås av, og kontakter tas ut.
 Sjekk alle 220V koblingslister. Skal være avslått.
 Sjekk varmovner at disse ikke er tildekket.
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 Sjekk at komfyr er slått av.
 Sjekk at kontakter for vannkokere/kaffetrakter er tatt ut.
 Sjekk at kontakter for utstyr i kurslokalene er tatt ut.
Fullstendig sjekkliste som omfatter både brann, el-sikkerhet og låsing slås opp på hensiktsmessig
sted.

Instruksen gjøres gjeldende
Hønefoss 1. januar 2014
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Daglig leder

