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DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 

 

1. Innledning 

Direktoratet har gått igjennom høringsforslaget og finner det riktig å gi kommentarer til forslaget på dette 

tidspunkt. Vi vil likevel forbeholde oss retten til å godkjenne det endelige forslaget til norm som 

referansegrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg når utkastet er gjennomarbeidet etter 

høringen. 

2. Delnorm 823 

823.1 

Forslag:  

Nummerer første veiledning. 

823.132.1 Veiledning 2 

Kommentar:  
Det er svært vanskelig å forstå anbefalingene og hvordan disse kan følges. I dag har teksten ingen 

praktisk verdi. 

Forslag:  

Det anbefales at installasjonen tilrettelegges for effektiv bruk av energi ved valg og prosjektering av 

systemer for belysning, oppvarming og ventilasjon. Eksempler på dette er bruk av dimmere som kan 

benyttes for LED belysning og intelligente systemer for styring av varme og ventilasjon. 

Det anbefales også at installasjonen tilrettelegges for enklere omdisponering av rom til annet formål. 

Dette kan for eksempel løses med flere reserve trekkerør til hvert rom. 

823.132.3.02 

Kommentar 1:  

Det er svært vanskelig å forstå anbefalingene og hvordan disse kan følges. I dag har teksten ingen 

praktisk verdi. 

Forslag 1:  

Strømforsyningen til rom i bolig skal være planlagt for den typen bruk som normalt kan forventes for 

denne typen rom. Dette innebærer at alle vanlige funksjoner som krever samtidig strømforsyning skal 

være ivaretatt. 
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Kommentar 2:  
Veiledningen henviser til TEK10. Foreslår at dette strykes da det kommer ny TEK15 i 2015 … 

823.132.3.03 

Kommentar:  

Dette avsnittet har av flere blitt tolket slik at alle soverom skal ha en egen kurs uten jordfeil bryter. Men 

teksten må sees i sammenheng med 823.411.3.4. Spørsmålet er hva hensikten med 823.132.3.03 er. Er 

det slik at bruk av egen kurs hindrer utfall pga overbelastning eller overbelastning? 

823.421.01 

Kommentar 1:  

Normen angir forskjellige klasser av beskyttelsesutstyr. Det er derfor viktig å utelukke klasse A utstyr 

som først reagerer når en brann har oppstått.  

Forslag 1:  

Beskyttelsesutstyret skal være i samsvar med NEK EN 50615 klasse B eller AB  

 

Kommentar 2:  

Slik teksten er utarbeidet vil det i forslaget være krav til installasjon av utstyr som også overvåker 

komfyren (det står komfyr/ platetopp)).  

Forslag 2:  

Kravet gjelder frittstående platetopp og platetopp på komfyr.  

 

Kommentar 3:  

En godkjennelse av prEN50615 vil tidligst foreligge i mars 2014. Praktisering av dagens krav til 

installasjon av komfyrvakt har med all tydelighet vist at det er nødvendig med en presisering av 

funksjonskrav til komfyrvakt. DSB er av den oppfatning at timer eller måling av strømforbruk ikke kan 

hindre overoppheting med unntak av spesielle situasjoner. Dersom prEN50615 ikke foreligger før NEK 

400:2014 skal ferdigstilles må kravet i 823.421.01 presiseres og detaljeres. 

Forslag 3:  
Enten legges (pr)EN50615 klasse B eller AB inn som referanse eller 

sentrale krav i prEN50615 legges inn i 823 eller  

det utarbeides en tekst som angir funksjons krav: 

Utstyret skal  

 inngå i den faste elektriske installasjonen 

 ikke kunne settes ut av drift uten inngrep i den elektriske installasjonen 

 aktivt overvåke temperaturforløp på det som tilberedes på platetopp og hindre overoppheting som 

kan medføre fare for brann  

 utstyret skal frakoble strømmen til platetopp når fare oppstår og indikere utkobling med lyd og 

lyssignal 

 eventuelt kan det være nyttig å kreve at utstyret skal gi en tidlig alarm om at man nærmer seg 

utkobling 

 dersom sensor har batteri må utstyret gi signal i en periode når batteriet må byttes 

 dersom batteri er tomt eller ikke montert må vil komfyrvakt slå av forsyningen til komfyren 

 det må i nødsfall være mulig å overstyre komfyrvakt på en manuell måte – dersom det er feil på 

sensor og lignende. Når denne funksjonen er aktivisert må dette indikeres med et lydsignal for 

eksempel hvert minutt. 

 

DSB vil utarbeide overgangsregler. 
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823.421.02 

Kommentar:  

Teksten angir at det skal vurderes. Hva er kriteriene for vurderingen? Slik tiltaket er formulert vil dette 

bli saldert vekk som en ikke interessant kostnad av utbygger. En norm skal stille krav - anbefalinger 

vurderinger angis i Veiledning. 

Etter komfyr er vaskemaskin (og tørketrommel) det elektriske produktet som er høyest på DSBs 

statistikk over branner med elektrisk årsak. Med innføring av AMS måling vil fare øke for bruk av 

produktet om natten. Det er derfor viktig at det startes en prosess som leder til installasjon av 

sikkerhetsfunksjoner. Utfordringen er at denne typen produkt ikke finnes i markedet men må utvikles. 

Forslag:  

Legg inn tekst som veiledning med en begrunnelse hvorfor (AMS og bruk om natten osv.) Dersom 

utstyret installeres må det enten være i samme etasje som folk sover eller det må ha funksjon for 

utkobling av strømforsyning til produktet. 

823.422.01 

Kommentar:  

Dette er litt vagt. Hva menes med gassanlegg? 

Forslag:  

Legg til tekst: Dersom det er installert gassanlegg til oppvarming eller til tiberedning av mat skal fare for 

gasslekkasje og påfølgende elektrisk antennelse vurderes. Dersom faren er reell skal det iverksettes 

risikoreduserende tiltak. 

823.423.01 

Kommentar:  

Avsnitt 423 i NEK 400:2010 stiller krav om at deler av elektrisk utstyr som er tilgjengelig og innenfor 

rekkevidde, ikke skal kunne anta temperaturer som gjør at mennesker kan få forbrenninger. 

Temperaturen skal ikke være høyere en angitt i tabell 42A.  

 

Videre står det at dette gjelder ikke for produkter som er i henhold til en harmonisert standard. 

 

Med bakgrunn i mandat 392 fra EU kommisjonen har det over lengre tid pågått et arbeid i CLC med å 

innføre temperaturkravene fra Guide 29 i produktstandardene. 

 

Derfor mener DSB at den innskjerpelsen til overflatetemperatur man ønsker å innføre ved punkt 

823.423.01 allerede er eller blir tatt hånd om i relevante produktstandarder. Og på en måte som er mer 

”in line” med oppbygning og grenser gitt i Guide 29 enn slik det er lagt opp til i forslaget til 823.423.01.  

 

DSB mener også at forslaget vil medføre vanskeligheter for installatørene dokumentere samsvar med 

dette kravet da de ikke kan støtte seg på produktstandarder og det heller ikke er angitt testkriterier.  

 

Forslag:  

DSB mener at avsnitt 823.423.01 i forslaget til NEK 400:2014 bør slettes. 

823.537.01 

Kommentar 1:  

Plassering av stikkontaktene skal fordeles over hele rommet ……. Dette var forhåpentligvis ikke 

meningen… 
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Forslag 1: 

…..  Stikkontaktene skal fordeles slik at uttak er tilgjengelig der det utifra møblering og planlegging av 

rommet anses å være et behov. Uttak skal fortrinnsvis monteres langs vegg men det er også akseptert å 

montere uttak i gulv eller på søyle. De to siste løsningene vil være aktuelle dersom det ikke er mulig å 

plassere uttak i vegg eller rommet er så stort at det også er behov for uttak midt i rommet.  

 

Kommentar 2:  

Teksten om at uttak skal være lavere enn 2 m over gulv kan leses slik at uttak i områder dekket av 

823.537.07 og 823.537.08 skal plasseres høyere enn 2m. Bør reformuleres noe for at den ikke skal kunne 

misforstås. 

Forslag 2: 

…..  uttakene skal ikke plasseres høyere enn 2.0 m over gulvnivå. 

823.55.01 

Kommentar:  

DSB har intet grunnlag for å hevde at utstyr opp til 1500W med plugg medfører fare. Slik teksten er 

utformet inkluderes også VB på 1500W. Denne reguleringen er derfor ikke godt nok begrunnet. 

Erfaringen er at denne typen beredere benyttes på hytter. Når hytta ikke er i bruk blir bereder frakoblet 

med plugg og tappet for vann. Opprettholdes kravet kan dette medfører flere branner! 

Forslag: 

Varmtvannsberedere med effekt høyere enn 1500W skal være fast tilkoblet.  

 

3. Delnorm 804 

804.514.1 eller 804.537.4.2 

Kommentar:  

Hvor ble det av spesifikke krav til gul farge på utstyr for utkobling i nødstilfelle? 

Forslag:  
Brannbryter skal være merket med gul farge. 

 

4. Delnorm 810 

810.514.02 

Kommentar:  
I veiledningen er det angitt hvordan merkeskilt skal utformes. Her er fordelingssystem ikke angitt. I 

teksten over er det krav til også å angi fordelingssystem. Teksten i veiledningen er ikke konsistent. 

Forslag:  
I veiledningen angis også at fordelingssystem skal vises på merkeskilt. 

 

810.514.5.01 

Kommentar:  
Kanskje NEK 439 serien er mest korrekt?. 
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810.6.01 

Kommentar:  

Bruk NEK 439 serien 

 

5. Delnorm 815 

815.413 

Kommentar:  

Kun en stikkontakt pr skilletrafo – dvs ett utstyr pr kontakt?  

 

6. Delnorm 820 

820 

Kommentar:  

Bør kanskje også referer til NEK 420 med tanke på fare for støveksplosjon (for). 

 

7. Delnorm 722 

722.55.01 

Kommentar:  

Vi hadde tidligere et krav om at lading på fast biloppstillingsplass i garasje eller carport skal skje via fast 

tilkobling. I praksis betyr dette Mode 3 for kjøretøy som støtte dette. Dette for å erstatte Schuko med fast 

tilkobling. Dersom kjøretøyet lader med EN 309 plugg vil dette være en akseptabel løsning i stedet for 

fast tilkobling. 

Forslag:  

Legg inn tekst med krav om fast tilkobling av ladeledning på fast biloppstillingsplass i garasje eller 

carport. Unntak er lading via EN 309 kontakt der løs ladekabel aksepteres.  

722.55.02.03 

Kommentar:  

Endre teksten så dette blir tydeligere. 

 

Forslag:  

 …. skal være beskyttet mot skader som følge av påkjørsel ved at det anordnes mekaniske barrierer.  

Veiledning: Det er viktig at trafikkflyt og utforming av ladestasjon med ladepunkt og tilhørende 

elektriske installasjoner planlegges og koordineres slik at fysiske skader på utstyr kan unngås. Trafikk 

og brøyting rundt ladepunktene innebærer en risiko for utilsiktet skade på ladekabler og ladeutstyr. Det 

er derfor viktig at tiltak er gjennomtenkt.  
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722.55.02.03 tillegg 

Kommentar:  

Ladestasjoner må planlegges slik at det ikke blir nødvendig å rygge ut. Dessuten er det viktig å legge til 

rette for lading uansett hvor på kjøretøyet ladtilkoblingen befinner seg. 

 

Forslag:  

Ladestasjonen må planlegges og utformes slik at det ikke er nødvendig å rygge kjøretøyet på plass for å 

nå frem med ladekabel. Kjøretøyet må kunne kjøre frem til ladepunktet slik at ladetilkoblingen kommer 

nærmest ladepunktet. 

Veiledning: Ved å utforme ladepunktet som en øy vil det være mulig å plassere kjøretøyet slik at 

avstanden mellom ladepunkt og ladetilkobling blir kortest mulig. Dette vil redusere faren for skader på 

kabel, kontakter og strekkavlastninger. 

722.55.02.05 

Kommentar:  
Teksten angir:  føres langs eller kunne legges på bakken. Det er uklart hva som er forskjellen på disse 

kravene 

 

Forslag:  

Ladepunkt skal være slik utformet at ladekabel ikke kan bli overkjørt eller klemt mellom bil og 

ladepunkt. Der ladekabel kabel kan komme i kontakt med betong må denne ha en glatt overflate som 

ikke skader kabelens ytterkappe. 
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