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EN standarder

Applikasjonsstandarder

NS-EN 1838 – i bygninger

NS-EN 12193 – i idrettsarenaer

NS-EN 16276 – i veitunneler

System og vedlikeholdsstandarder

NEK EN 50171 - Sentraliserte nødlysanlegg

NEK EN 50172 – Nødlyssystemer for 
rømningsveier

NEK EN 62034 – Automatisk testsystem for 
batteridrevet nødlys

•  Lys til bruk når den 
kunstige belysning 
svikter

 •  I tilfelle svikt i 
strømforsyningen vil 
nødlys belyse og vise 
deg veien til sikkerhet.

•  Nødlys installeres 
i nesten alle type 
bygninger, men med 
noen unntak.

Obligatorisk
•  Nødlys er et europeisk juridisk 

krav, det må installeres, og det må 
fungere gjennom at det testes og 
vedlikeholdes.

•  Nasjonale lover/forskrifter kan kreve 
spesifikke løsninger

•  Alle nødlysprodukter må være 
CE-merket og oppfylle relevante 
produktkrav
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EU/EØS Lovgivning

Arbeidsplassdirektivet (89/391/EEC) 
Belysningsnivå

• Flukt- og rømningsveier må skiltes

• Nødbelysning må gi et tilstrekkelig 
og definert nivå i tilfelle svikt i 
normalbelysningen.

Skiltdirektivet (92/58/EEC)  
Skilting av rømningsvei

• Armaturer må regelmessig rengjøres, 
vedlikeholdes, kontrolleres, repareres eller 
skiftes

• Markeringslys krever en sikker 
driftsspenning

Hva er nødlys?
Nødbelysning av 

fluktvei

Nødlys for 
rømningsvei

Nødlys: alltid på plass 
for å redde liv!
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Løpende vurdering
Nødlysanlegget trenger kontinuerlig oppfølging gjennom hele 
sin levetid for å oppfylle kravene. Endringer av bygget kan kreve 
endringer på nødlysanlegget for å tilfredsstille og oppfylle krav.

Derfor bør dette vurderes og gjennomføres jevnlig for å sørge for at 
installasjonen tilfredsstiller forskriftskrav.
Å unnlate dette er en av fem viktigste årsaker til at anlegget ikke 
lenger er tilpasset bygget.  

Vedlikehold

•  Byggeiere har en plikt 
via forskrift til å teste 
nødlysanlegget regelmessig for 
å sørge for at det fungerer etter 
hensikten.

•  Byggeiere kan stilles ansvarlig 
om ikke nødlysanlegget 
fungerer som det skal.

•  En funksjonstest sikrer at 
armaturene fungerer korrekt.

•  Kravene kan i enkelte  
europeiske land være strengere, 
avhengig av nasjonale krav og 
forskrifter. 

Det er et forskriftskrav at nødlysanlegget 
fungerer korrekt

Når var sist gang nødlysarmaturene ble testet? 

Nødlys: alltid på plass 
for å redde liv!
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