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1 NK72 722.3.3  Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende norske 
begrep kan være «modus»e.l. 

Endre «mode» til «modus» i hele 
normen 

Akseptert 

2 NK72 722.3.3  Te Tofase anvendes ikke i Norge Legg til: 
VEILEDNING: Tofase tillates ikke 
brukt i Norge (se figur 1A, 1B og 
1C). 

Akseptert i prinsippet. 
Tofase fjernes fra definisjonen 

3 NK72 722.311  Te Egen kurs for 16A billading er for strengt i private 
garasjer. F.eks. en 20A kurs bør kunne brukes 
både til lys, verktøy og lading i en liten privat 
garasje. Dersom man har god nok beskyttelse 
mot overstrøm burde dette ikke representere 
noen fare. 

Krev egne kurser kun for offentlige 
bygg og næringsbygg. 
 

Ikke akseptert. 

4 Salto 
Ladestasjoner 

722.311  Te Presisere at manuell justerbar fra kjøretøy eller 
ladepunkt tilgjengelig for sluttbruker ikke er 
tilfredsstillende som permanent lastreduksjon 
dimensjonert for ladeanlegget. Faktor = 1,0 ved 
fast innstilt maks strømtrekk av ladepunkt. 
 
- Siste setning bør endres fordi: 
Dette begrenser muligheten til å forsyne to  
kjøretøy i fra samme kurs hvor ladepunktet kan 
har laststyring og individuell beskyttelser av hvert 
uttak. Et dobbelt ladepunkt/stolpe er ansett som 
en meget kostnadseffektiv og foretrukket 
installasjonsmetode framfor en enhet/uttak per 
oppstillingsplass, og bør tillates der ladepunktet 
har separate vern. 

 Ikke akseptert 
Ser ikke behov for endring. 1. avsnitt 
sammen med merknaden gir den 
nødvendige informasjon. 
 
Ikke akseptert. 
En kurs som forsyner en ladestolpe med 
flere ladeuttak er å betrakte som en 
hovedkurs, og kravene til denne 
hovedkursen er gitt i 2. avsnitt. 3. avsnitt 
omhandler forbrukerkursen fortilkobling 
av et elektrisk kjøretøy. 
 
3. avsnitt endres til: 
Det skal være en egen forbrukerkurs for 
tilkobling av et elektrisk kjøretøy 

5 NK72 722.443.1  Te Det norske kravet om overspenningsvern i 
hovedfordeling er tilstrekkelig. 

Slett merknaden Ikke akseptert. 
Merknaden er viktig mht. de 
ladestasjoner som tilknyttes en 
eksisterende installasjon uten 
overspenningsvern 

6 NK23B 722.512.2.
02 

 Te Kravet til tetthet for faste fremmedlegemer bør ikke 
kunne være lavere utendørs enn innendørs. Foreslår 
derfor å endre teksten som vist under: 

Forslag til revidert tekst: 
 
Utstyr ikke ha en kapslingsgrad lavere 
enn IP4X eller anordnes med 
tilsvarende beskyttelsesgrad for 
beskyttelse mot inntrengning av faste 
fremmedlegemer (AE3). 

Akseptert prinsipielt 
Det er en oversettelsesfeil i 
høringsversjonen. Kravet er rettet mot 
utstyr plassert utendørs. 
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7 Salto 
Ladestasjoner 

722.531.2   Presisering hvordan "flere faseledere" skal tolkes 
ved 1-fase-lading koblet fra 2-faseledere i et Delta-
nett. Vesensforskjell på likerettet rippel fra dette 
kontra 1-fase fra et Y-nett, se 

 Ingen endring. 
Faseleder er et entydig begrep, jfr. 
Definisjon 205.9 

8 NK72 722.543.01  Te Dette kravet virker veldig uklart. Kravet i EN61140 
avsn. 7.5.2 er forsåvidt greit nok, men dette er vel 
stort sett krav som skal ivaretas av produktnormene. 
Første og andre avsnitt skaper særlig stor uklarhet. 
Vanlige PCer er ofte EMC- beskyttet ved at 
metallkapslingen er koblet til PE-leder, og 
nettlederne er koblet kapasitivt til jord via små 
kondensatorer. Selve de elektroniske kretsene i 
PCen kan være koblet til kapslingen og dermed PE-
leder. Det samme gjelder mye annen 
styreelektronikk. Alt dette tror jeg ikke gir noen 
strøm i PE-leder av betydning. Nå er dette kravet 
kanskje ikke ment å skulle ramme denne typen 
løsninger, men begrepet «kontrollsignal i 
beskyttelsesleder» er såpass uforståelig at det byr på 
store problemer å tolke dette avsnittet. Det bør 
uansett ikke være noe krav om galvanisk isolasjon 
mellom styreelektronikk og PE-leder da dette 
forhindrer bruk av vanlige PCer og tilsvarende 
system i tilknytning til slike anlegg. Det er forøvrig 
ikke forklart i merknaden om det er galvanisk skille 
mellom nettet og styreelektronikk som er ment, 
eller om det er galvanisk skille mellom PE-leder og 
styreelektronikk. Dersom systemer med 
styreelektronikk som tilfredsstiller gjeldende 
normer, og der styreelektronikken er direkte koblet 
til nettet, gir problemer med støystrømmer i PE-
leder og nettledere, så må krav for å ivareta dette 
inn i produktnormene. Dette må isåfall i første 
omgang tas opp med EMC-komiteene i 
IEC/CENELEC og løses av disse i samarbeid med 
produktnormkomiteene. 

Slett avsn. 722.543.01 Ikke akseptert. 
Kravet i 722.543.01 er ment for å hindre 
at det kontrollsignalet som ladestasjoner 
bruker for å sjekke at det kontinuitet i PE-
leder mellom ladestasjon og kjøretøy, og 
som da flyter i PE-leder mellom 
ladestasjon og kjøretøy, ikke flyter videre 
inn i selve installasjonen. 
Kravet er ikke knyttet til bruk av PC’er 
eller annet utstyr. 
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9 NK23B 722.55.01.
01 

 Te 1. Gjennom arbeid i NEK elbilforum har vi 
diskutert bruk av stikkontakter for 
husholdningsbruk til lading av el-biler. Det er 
bred enighet om at dette ikke er å anbefale 
blandt deltagerne i forumet. I tillegg kan vi 
informere at gjennom arbeid i IEC TC23B er 
kjent med lading gjennom stikkontakt for 
husholdningsbruk også har vært valgt i 
mange andre europeiske land. Resultater her 
viser de samme utfordringer vi har sett i Norge. 
Vi foreslår derfor at stikkontakt i samsvar med 
NEK502 fjernes som alternativ for lading av 
vanlige el-biler i nye installasjoner. Vi ser 
derimot behovet for lading gjennom stikkontakt 
for lettere kjøretøy når dette etter hvert for 
større utbredelse. Dersom kravet er skrevet slik 
for å ivareta eksisterende bilpark, er jo bilene 
allerede i bruk med tilgang til mange 
ladepunkter og stikkontakter allerede installert. 
Vi mener derfor det ikke er nødvendig å ta med 
denne muligheten ved nye installasjoner. 

 
2. Standardene 62196 og 60309 inneholder som 

beskrevet av 2 deler. Del 1 er tekniske krav, 
mens del 2 inneholder målskisser. Det kan 
ikke være intensjonen å åpne for helt 
særegne målskisser bare kontaktene oppfyller 
tekniske krav. Det kan vel heller ikke være 
intensjonen å oppfylle målskissene uten at det 
oppfylles tekniske krav. Teksten må derfor 
endres. 

Forslag til ny tekst: 
 
Hvert tilknytningspunkt skal anordnes 
med minst én stikkontakt eller 
apparatplugg i samsvar med en relevant 
norm, for eksempel Mode 3 type 2 ref. 
NEK EN 62196-1 og -2, eller NEK EN 
60309-1 og -2. Stikkontakter med 
merkestrøm som ikke overstiger 16 A i 
samsvar med NEK 502 kan (bare) 
benyttes som uttak beregnet for lettere 
elektriske kjøretøy, for eksempel sykkel, 
moped eller scooter. 

Akseptert i prinsippet. 
NK64 har tatt hensyn til det standpunkt 
som NEKs Elbilforum har uttrykt, og 
innfører følgende tekst: 
 

For modus 3 lading skal hvert 
tilknytningspunkt anordnes med én 
stikkontakt eller apparatplugg i 
samsvar med NEK EN 62196-2, Type 
2. 

For modus 1 og modus 2 lading skal 
hvert tilknytningspunkt anordnes 
med: 

• én stikkontakt eller apparatplugg 
i samsvar med NEK EN 60309-2, 
eller 

• én stikkontakt i samsvar med 
NEK 502 dersom merkestrømmen 
for overstrømsvernet som 
beskytter stikkontakten er ≤ 10 A. 

 

10 DSB 722.55.01  Te 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. 

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. 
 

Se 9 
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11 Salto 
Ladestasjoner 

622.55.01  Te Ved introduksjon av dedikerte og standardiserte 
plugger for elbil-lading, så ville det være gunstig å 
begrense muligheten til å kunne benytte plugger 
fra forsyningen som "bryter". Med referanse til 
den "laderevolusjon" vi står ovenfor vil det 
sikkerhetsmessig være gunstig for å redusere 
risiko forbundet med lysbuer i forskriften, ved 
redusere omfanget av industriplugger og 
apparatplugger (NEK EN 60309 og NEK 502) og 
heller prioritert overgangen til dedikert utstyr iht 
NEK EN 62196-1 og -2. 

 Se 9 

12 NK23B 722.55.01.
05 

 Te Forslag om å plassere en stikkontakt ned til 0,5 
meter fra bakken virker ikke bra med tanke på 
snø og mangel på brøyting. Kravet kan skrives om 
som under, alternativt bytte ut verdien 0,5 med 1,0 
meter. 

Forslag til ny tekst og ny veiledning: 
 
En stikkontakt skal være plassert høyere 
enn 1,0 m over bakken. 
 
VEILEDNING: Merk også tilleggskrav 
for NEK EN60309 serien i 823.512.2.01 
hvor denne monteres i en høyde minst 
1,5 meter. 

Ikke akseptert. 
Ser ikke behov for denne merknaden. 
Når ladestasjoner skal monteres i 
områder dekket av 823, gjelder både 
kravene i 722 og 823. 
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13 DSB 722.55.02.
03 

 Ed 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. 

Akseptert i prinsippet. 
Ny tekst: 

Ladestasjoner for almen bruk skal 
utformes slik at ethvert elektrisk 
kjøretøy kan tilkobles ladestasjonen 
uavhengig av hvor på kjøretøyet 
tilkoblingspunktet for kjøretøyet 
befinner seg. 

VEILEDNING 1 – Det anbefales å utforme 
ladestasjonen som en øy. Ved en slik 
løsning kan alle kjøretøy kunne lades 
med minimal avstand mellom ladestasjon 
og kjøretøyets tilkoblingspunkt, og faren 
for skader på ladekabel er redusert. 

VEILEDNING 2 – Vær oppmerksom på at 
det i enkelte områder, av hensyn til 
sikkerhet, kan være krav om at parkerte 
biler skal parkeres slik at de ikke må 
rygges ut fra parkeringen. 

 

Følgende veiledning legges inn i 
722.512.2.03: 

VEILEDNING – Trafikk og brøyting rundt 
ladestasjoner innebærer en risiko for 
utilsiktet skader på ladestasjonen og 
ladekablene. Det er derfor viktig at 
utforming av ladestasjon er gjennomtenkt 
med tanke på å unngå fysiske skader. 
Hensiktsmessige mekaniske barrierer kan 
hindre fysiske skader. 
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14 DSB 722.55.02.
03 

 Te 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 til nytt avsnitt og veiledning: 
 
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. 

Se 13 

15 DSB 722.55.02.
05 

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

Forslag til ny tekst: 
 
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. 

Akseptert i prinsippet. 
Ny tekst: 

Ladestasjoner skal være slik utformet 
at ladekabel ikke kan bli overkjørt 
eller på annen måte komme i klem.  

Der ladekabel kabel kan komme i 
kontakt med grunnen (for eksempel 
jord, betong, asfalt, stein, etc.) skal 
grunnens overflate være av en slik 
beskaffenhet at ladekabelens 
ytterkappe ikke blir skadet. 

VEILEDNING – Ru overflater på betong, 
eller grov asfalt er eksempler på 
overflater hvor ytterkappen til en kabel 
kan bli vesentlig oppskrapet. Dette kan 
medføre punktering av ytterkappen, 
inntrengning av vann og punktering av 
isolasjon. 
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16 Salto 
Ladestasjoner 

722.55.xx  Te Legge til et forbud mot adaptere ved lading i Mode-
3 og Mode-4. 

Nytt underpunkt Ikke akseptert. 
NK64 gjelder for elektriske installasjoner 
og kan ikke regulere vanlige brukeres 
bruk av elektrisk utstyr. Forbud mot bruk 
av adaptere bør finnes i brukerveiledning 
til det elektriske kjøretøyet m.m. 

17 Salto 
Ladestasjoner 

722.5xx  Te Tillegg av et punkt som krever at både vern (sikring 
/ jordfeil) og hovedstrøm-rele kopler ut begge 
ledere ved 1-fase lading (ikke bare en leder) og 
også N-leder ved 3-fase lading. (Relevans i forhold 
til utstyr bare beregnet for TN-nett benyttet i vårt 
IT-nett.) 

 Ikke akseptert. 
Avsnitt 722.531.2 stiller allerede rav om 
at strømstyrt jordfeilvern skal være 
allpolig. 
De generelle føringene ellers bør være 
godt nok. 

18 Salto 
Ladestasjoner 

722.62.2.0
3 

  Hvor er 62.1  og hva slags forordning refereres det 
til? 

 Avsnitt 62.1 refererer til NEK 400-6, 
avsnitt 62.1. Da 722 ikke spesifikt 
omhandler avsnitt 722.62.1 gjelder 
avsnittet i NEK 400-6. 
 
Det er ikke vist til noen forordning. Kravet 
er basert på de erfaringer som er gjort av 
DSB/DLE de seneste årene. 

 Kommentarer innsendt etter fristen 

19 Centrum 
Elektriske 

722.3.1   elektrisk kjøretøy (EV) blir av de fleste tolket som 
elbil.  
Har dere tenkt på pluggbare hybridbilder som også 
skal lades via ladeuttak (plugin hybrid)? 
Jeg tror at det kan feiltolkes når NEK 400:2014 kun 
beskriver elektriske kjøretøy (EV) og at dere for 
forenklingens skyld også burde ta med beskrivelsen 
av pluggbar hybridbil også under dette avsnittet. 

 Akseptert i prinsippet. 
Følgende veiledning legges inn i 722.3.1: 
VEILEDNING – Definisjonen omfatter alle 
kjøretøy med elektrisk motor, inklusiv 
kjøretøy med både elektrisk og ikke-
elektrisk fremdrift (hybridbiler etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 


