
Med sitt high tech termografiske 
kamera jakter Lasse Braadland på 
potensielle brannfeller i elektriske 
anlegg. Og ikke alt for sjelden 
finner han de også. Heldigvis.  
– Det bare bekrefter hvor viktig 
det er å gjennomføre slike 
kontroller regelmessig, sier han.  
Lasse Braadland er Elektro Sørs hoved-
ansvarlige for internkontroller og ter-
mografi. Det første er lovpålagt. Det an-
dre et tilbud både han og daglig leder ved 
Elektro Sør AS, Birger Gundersen, mener 
enda flere burde benytte seg av. Både be-
drifter og private.

– Det handler om brannforebygging, 
og for bedrifter og næringsliv å forhin-
dre unødige og kostbare driftsstans, sier 
Gundersen.

Nysatsing
For Elektro Sør er termografi et nytt 
satsningsområde, og Lasse Braadland 
er bedriftens sertifiserte kontrollør.

– Internkontroller har vi holdt på 

med lenge. Dette er også lovpålagt. 
Alle bedrifter og virksomheter med et 
organisasjonsnummer er pliktig å ha 
internkontroll-system på sine elek-
triske anlegg. Det gjelder også for land-
bruksnæringen. Men vi har erfart at 
slike kontroller ikke blir fullverdige der-
som vi ikke også «ser» alt det vi bør se. 
Det er her termografien kommer inn. 
Det varmefølsomme kameraet vi benyt-
ter avslører dårlige koblinger og varm-
gang i elektriske anlegg, sier Lasse Bra-
adland. Han anbefaler på det sterkeste 
alle virksomheter å innføre termogra-
fering som del av sitt kontrollprogram.

Han tror mange bedriftseiere heller 
ikke er klar over at dette med intern-
kontroller er noe de må ha på stell. At 
det er nedfelt i egen nasjonal forskrift. 
Gartneri med vekstlys er sågar lovpålagt 
å gjennomføre årlige internkontroller.

– Det handler om fukt og kondens 
som kan forringe kvaliteten på el-an-
legg, sier Braadland.

Forebygging
– Vi ønsker ikke å skremme folk med å 
vifte med forskrift og lovverk. Vårt fo-

kus er at dette er smart å ha på plass. 
Det handler om sikkerhet og HMS. Gjen-
nom å avdekke potensielle brannfeller 
kan alvorlige hendelser forebygges, og 
nødvendige utbedringer kan planleg-
ges slik at uforutsette driftsforstyrrel-
ser med unødige kostnader ikke påløper, 
sier Gundersen, og legger til at også fle-
re forsikringsselskaper gir premierabatt 
når det kan dokumenteres at rutiner for 
internkontroll og HMS er på plass.

– Er dette med termografi også noe 
for private husholdninger?

– Absolutt. Vi vet av erfaring at det 
finnes mye eldre anlegg rundt i priva-
te hjem som nok er overmodne for en 
grundig sjekk og oppgraderinger, sier 
Lasse Braadland og viser til at anbefa-
lingen fra FG skadeteknikk er kontroll 
med termografering hvert femte år. FG 
står for forsikringsgodkjent.

Men Elektro Sør er mye mer enn in-
ternkontroller og termografi. Listen 
over tjenester som de tilbyr både priva-
te, næringsliv og industri favner det al-
ler meste innen faget. 
Nevnes kan:
∂ Boliginstallasjon, nyinstallasjon, ut-

videlse eller oppgradering av  
eksisterende anlegg
∂ Installasjon av elbillader, tele-, data og 
TV-anlegg
∂ Installasjon av brann- og tyverialarmer
∂ Videoovervåking
∂ Smarthus med styresystem for en  
enklere hverdag
∂ Energisparende varme- og lys-styring
∂ Rådgivning om enøk og strømsparing

Stolt bedrift
– Vi tar egentlig på oss alt, fra «fru 
Strøms» bestilling av ekstra utekontakt 
til totale elektrotekniske industripro-
sjekter. Våre største oppdrag hittil har 
uten tvil vært GE Healthcares fabrik-
ker i Ramslandsvågen og arbeidet vårt 
med Mandal fengsel. Vi er ikke redd for 
å ta på oss oppgaver som kan virke «for 
store». Nettopp det er vår styrke som lo-
kal elektro-entreprenør. Vi er en stolt 
bedrift med høy kompetanse på man-
ge områder innen elektrofaget, og våre 
dyktige serviceelektrikere utfører alle 
sine oppdrag med topp kvalitet, og selv-
sagt til konkurransedyktige priser, sier 
daglig leder Birger Gundersen.

Jakter mulige brannfeller
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Med avansert termografisk kamera jakter Lasse Braadland på mulige brannfeller i elektriske 
anlegg. Her ser alt ut til å være i orden.

Lasse Braadland sjekker varmeutslaget på daglig leder Birger 
Gundersen. Som bildet viser er han ganske «hot».

GE Healthcare i Ramslandsvågen er en av de største kundene for Elektro Sør. Store deler av alt det som lyser på det 
enorme fabrikkanlegget er installert av Elektro Sør AS.


