
Norik AS har, med sitt IK-system,  
Norik Web, fått et betydelig feste i  
markedet. Hovedkundegruppen vår  
innenfor faget er elektroinstallatører,  
EL-sikkerhetskontrollører, driftspersonell  
og tekniske ledere innenfor eiendomsdrift. Etter 
påtrykk fra flere av våre brukere, har vi besluttet å 
gjennomføre kurs. Kurset er tilpasset i samarbeid med 
Ikess Norge AS, som har meget god kunnskap om og 
lang erfaring med temaet. Ikess Norge AS vil stå for 
gjennomføringen av kurset. Det er ingen betingelse 
at du er bruker av Norik i dag, og det er heller ingen 
betingelse at du må bli det.

| MÅLET 
| MED KURSET

Vi ønsker å gi el-kontrollører økt trygghet og 
 effektivitet i en krevende hverdag. Dette kan vi gjøre 
gjennom å se på faktiske avvik i elektriske anlegg, 
hvordan disse bør defineres i forhold til anvendt 
norm og forskrift, og hvordan de bør klassifiseres. 
Vi skal også drøfte eksempler på typiske avvik 
som noen el-kontrollører overser, og hvordan disse 
bør  identifiseres. I tillegg tar kurset sikte på å øke 
 kompetansen på bruk av Norik.

| BAKGRUNN 
| FOR KURSET

Det stilles store krav til kompetanse for de som gjen-
nomfører periodisk verifikasjon av elektriske anlegg, 
og det er viktig med god kjennskap til både gamle og 
nye normer og forskrifter. En el-kontrollør må også 
kunne begrunne anbefalinger om utskifting der hvor 
det elektriske anlegget er modent for oppgraderinger. 
I tillegg er det helt essensielt å ha et godt system for 
registrering av avvik.

| NORIK- 
| SERTIFISERING

Mange av våre kunder innen bl.a. eiendomsbransjen, 
kjeder og kommuner har et ønske om å kunne velge 
blant kontrollører som kan dokumentere at de har god 
kompetanse på og erfaring med kontroller og Norik. Vi 
har derfor etablert en sertifiserings ordning. For å bli 
Norik-sertifisert må du ha  gjennomført dette kurset. I 
tillegg må du kunne dokumentere at du har gjennom-
ført og dokumentert et bestemt antall kontroller for 
kunder. Som Norik-sertifisert vil du  motta et personlig 
sertifikat, samt et bevis som firmaet du er ansatt i 
kan benytte i markedsføring. Du vil også inngå i vår 
unike database, som alle våre kunder får tilgang til.

HEV  
KOMPETANSEN  
PÅ IK-ELEKTRO
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MELD DEG PÅ NÅ

| KURSINNHOLD

Med utgangs punkt i deltagernes bakgrunn og 
 erfaring, gjennomgår vi disse temaene:

• Hva IK elektro egentlig handler om 

• Hva som skal med i rapporten og ikke

• Hvordan vi ivaretar egensikkerheten ved kontroll 

• Etikk og el-kontrolløren 

• Riktig måleteknikk og tyding av resultater 

• Historikk – forskrifter og normer i nye og eldre 

 anlegg vi må kjenne 

• Vanlige svakheter i eldre anlegg og anbefalinger om 

oppgradering 

• Typiske avvik som blir registrert, men som ikke 

egentlig er avvik 

• Vanlige avvik vi må identifisere 

• Spesielle avvik som krever ekstra oppmerksomhet 

• Termografiske avvik 

• Hvordan vi kan bruke Norik mer effektivt

| PRIS OG 
| PÅMELDING 

Pris pr. deltaker blir kr 2 900,- og inkluderer kurskom-
pendium, kaffe, te, frukt og lunsj. Har du behov for 
overnatting er vi behjelpelig med å skaffe det. Kurset 
varer i seks timer, og retter seg mot installatører, 
el-kontrollører, saksbehandlere, service-montører, 
teknisk personell osv.

Ut over kursene som er listet opp nedenfor, vil det bli 
arrangert kurs etter de behov som melder seg. Minste 
antall deltakere er 10, maks antall begrenses til 20, 
så «førstemann til mølla» prinsippet gjelder. Ved stor 
etterspørsel vil vi vurdere å sette opp flere kurs.

Tirsdag 14. februar: Stavanger, Scandic Stavanger City (påmeldingsfrist 7. februar)

Torsdag 16. februar: Bergen, Scandic Neptun (påmeldingsfrist 9. februar)

Tirsdag 28. februar: Kristiansand, Scandic Kristiansand Bystranda (påmeldingsfrist 21. februar)

Torsdag 2. mars: Trondheim, Scandic Solsiden (påmeldingsfrist 23. februar)

Mandag 6. mars: Oslo, Scandic Solli (påmeldingsfrist 27. februar)

Tirsdag 7. mars: Gardermoen, Scandic Oslo Airport (påmeldingsfrist 28. februar)

Torsdag 9. mars: Tromsø, Scandic Ishavshotellet (påmeldingsfrist 2. mars)

Tirsdag 14. mars: Ålesund, Scandic Ålesund (påmeldingsfrist 7. mars)

Torsdag 16. mars: Sandefjord, Scandic Park Sandefjord (påmeldingsfrist 9. mars)

Påmeldingsskjema finner du på www.norik.no/kurs.html
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