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1 Styrets redegjørelse for virksomheten 2017 

 Hovedtrekk 

NEK var også i 2017 preget av vekst i aktivitetsnivået. Eksempel på dette er fortsatt positiv tilstrømning av 

deltagere til normkomitearbeid og reflekteres gjennom deltagelse i komitearbeid både nasjonalt og 

internasjonalt. Netto tilvekst av nye medlemmer nådde sitt høyeste registrerte nivå i 2017. NEK har utgitt 

revisjoner av eksisterende publikasjoner og nyutgivelser. Det er ikke opprettet nye stillinger i 2017 som har 

vært et konsolideringsår. 

Det henvises til styrets årsberetning hvor nye normer og normsamlinger er nærmere omtalt. 

Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære styremøter, to representantskapsmøter og ett årsmøte. De 

viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært videreføring av databaseprosjektet 

Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Prosjektet skulle etter plan ha vært 

fullført ultimo 2014, men betydelige utfordringer underveis har medført at prosjektet har fortsatt også i 

2017. Prosjektet skal etter plan ferdigstilles høsten 2018.  

 Økonomi 

Driftsresultatet for 2017 ble svakere enn budsjettert, herunder så vel inntekter som kostnader. Spesielt 

bemerkes at store overskridelser i Sarepta-prosjektet alene tilsvarer resultatavviket. Det henvises til styrets 

årsberetning og årsregnskap for nærmere redegjørelse. NEKs økonomi har tradisjonelt fulgt en 4-års syklus 

med topper i 2002, 2006, 2010 og 2014. Syklusen følger revisjon og utgivelse av NEK 400. Dette produktet 

er, relativt sett, de senere årene blitt mindre dominerende, gitt at nye produkter er kommet til. Neste 

utgivelse er 2018. 

Regnskapet for NEKs Fond for 2017 viser et resultat på 0,315 MNOK. Dette er en nedgang fra 2016 på 

0,147 MNOK. Avkastning på DNB Garantikonto har vært 0,603 MNOK, som er en økning fra 2016 på  

0,120 MNOK. Til tross for tidligere års nedskrivninger på Storebrand Eiendomsfond, har vi i 2017 også 

måttet avskrive 0,260 MNOK. Dette er et realisasjonstap ved salg av de siste eiendommene. Av de 5,0 

MNOK vi investerte i 2007, har vi i alt avskrevet 1,740 MNOK i dette fondet. NEKs Fond har i 2017 bevilget 

NK-kontingenter til 9 personer. Dette utgjør til sammen 0,027 MNOK. I balansen har NEKs Fond gjeld til 

NEK på 1,156 MNOK ved utgangen av 2017. Årets resultat på 0,315 MNOK godskrives egenkapitalen, som 

etter dette blir på 13,279 MNOK. 

I 2017 har administrasjon og styre fulgt opp strategisk plan for perioden 2014-18. Planen viser til flere 

vekst- og satsingsområder. NEK bruker sin gode økonomi til vekst på områder relevant for norsk industri, 

næringsliv og myndigheter. Strategiplan understreker for øvrig NEKs internasjonale profil og tilknytning mot 

IEC og CENELEC hvor global standardisering gjennom IEC har prioritet. 

NEK innførte en prøveordning i 2015 vedrørende støtte til europeiske og internasjonale reiser. Hensikten er 

å øke nasjonal deltagelse i komiteer som er viktige for norske interesser. Ordningen har fortsatt i 2017, og 

rammene er ikke fullt utnyttet. Ordningen fortsetter i 2018. 

 Forholdet til myndighetene 

Også i 2017 har NEK hatt løpende kontakt med myndigheter som DSB, NVE, Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet og Petroleumstilsynet. Det gjennomføres også regelmessige kontaktmøter med 

NEKs medlemsparter. 
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NEK fikk i 2017 et offentlig tilskudd på 4.071 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) som er underlagt Justis- og politidepartementet. Til sammenligning kan nevnes at verdien av arbeidet 

normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst tre ganger så stort beløp. Styret forventer at 

størrelsen på det offentlige tilskuddet fortsatt skal følge konsumprisutviklingen. DSBs støtte utgjorde i 

perioden 2006-09 ca. 20% av samlede inntekter, mens for de siste fire årene, 2014-17, har andelen vært 

15,6% i gjennomsnitt. Det er en nedgang fra 16% i perioden 2013-16. 

Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg i høy grad om virkemidler for næringslivet og 

ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. NEK har også i 2017 hatt regelmessig kontakt med Nærings- og 

fiskeridepartementet, NFD. NEK blir brukt som høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske 

handelshindringer (TBT) innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i 

CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. 

Normer er blitt et viktig henvisningsgrunnlag etter hvert som offentlige forskrifter i elektroteknisk sektor i 

EØS-landene, herunder Norge, er gjort mer overordnede og generelle. Denne prosessen og praksisen 

fortsetter. 

 Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene 

NEK har hatt samarbeid med Standard Norge (SN) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). SN og 

NEK har vedtektsfestede rettigheter til å møte som observatører i hverandres styrer. Nkom er representert i 

NEKs styre.  

 Standard Online AS 

NEKs aksjeeierpost i salgsselskapet Standard Online AS (SO) er formelt registrert under NEKs Fond. NEK 

eier 20% av aksjene i selskapet. Driftsinntektene ble 133,2 MNOK, mot tilsvarende 125,7 MNOK i 2016og 

112,6 MNOK i 2015. Driftsresultat ble på 6,3 MNOK, mot 6,4 MNOK i 2016 og 2,3 MNOK i 2015. Resultat 

inkl. finans og etter skatt ble på 5,6 MNOK, mot tilsvarende 5,2 MNOK i 2016 og 0,9 MNOK i 2015. Standard 

Online har i 2017 betalt 11,6 MNOK i royalty til NEK, mot tilsvarende 9,7 MNOK i 2016 og 8,8 MNOK i 2015. 

Styret har i 2017 bestått av Jacob Mehus (SN), styreleder, Leif T. Aanensen (NEK) nestleder og Trine Tveter 

(SN), styremedlem.  

 Nordisk samarbeid 

Det nordiske samarbeidet i 2017 har vært tonet noe ned. Dette henger sammen med så vel vesentlige 

personellutskiftninger i de nordiske organisasjoner som ulikt syn på europeisk standardiseringsarbeid og 

organiseringen av denne. Det forventes at dette arbeidet kan gjenfinne deler av tidligere nytteverdi i tiden 

fremover. Erfaringene tilsier at det er sterke felles interesser mellom Finland, Sverige og Norge som har 

selvstendig drevne elektrotekniske standardiseringsorganisasjoner. På «motsatt» side finnes Island og 

Danmark, hvor vår sektor står svakere, hvilket gjenspeiles i europeisk og internasjonal prioritering. 

 Strategisk plan 2018-22 

Styret og administrasjonen har revidert tidligere plan (2014-18). Ny fireårig plan gjeldende fra 2018 ble 

vedtatt av styret i desember 2017. Planen, med hovedtittel «Fremtiden er fullelektrisk og digital», bygger på 

langsiktige ideer fra forrige planperiode og tar inn over seg viktige internasjonale og teknologiske trender 

som også er godt tuftet på ideer fra IEC. NEK har fått et synlig og godt fotfeste gjennom aktive 

styreposisjoner innen IEC og CENELEC. (Se nedenfor.) 
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 Europeisk og internasjonalt samarbeid 

EU-parlamentet vedtok ny europeisk standardiseringsforordning 11. september 2012, «1025/2012-

forordningen». Det legges stor vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft 

for bedriftene gjennom å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske 

standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås. Forordningen 

ønsker også å styrke relasjonen mellom teknologisk innovasjon og utvikling mellom akademia og industrien. 

Samtidig stilles det krav om oppfyllelse av grunnleggende prinsipper som åpenhet, transparens, 

uavhengighet og interessentstyrt. Forordningen ble implementert i norsk lov i 2014. På initiativ fra EU-

kommisjonen ble det satt i gang et arbeid som har navnet «Joint Initiative on European Standardisation» - 

JIS. NEK har bekreftet sin formelle støtte til dette tiltaket. Det er laget et handlingsprogram i 15 punkter 

som følges opp bl.a. av CENELEC. NEK følger med hva som skjer, men har ikke prioritert deltagelse i dette 

arbeidet siden vi ser lav egen nytteverdi i resultatene fra dette arbeidet.   

CENELECs 57. generalforsamling ble avholdt i Edinburgh, Scotland, i juni. I tillegg til de lovbestemte 

sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2016 og budsjett for 2017, ble også 

samarbeidet mellom CEN og CENELEC diskutert. For CENELEC er det, sett med norske øyne, viktig at linken 

mot IEC ytterligere blir styrket. CENELECs generalforsamling etablerte i 2015, i samarbeid med CEN, et 

fellesprosjekt kalt STEER (Standards Efficiency and Effectiveness). Som resultat av dette arbeidet har man 

samordnet deler av det tekniske standardiseringsarbeidet som skjer i regi av Technical Board (BT-møtene). 

Erfaringene herfra er så langt blandet med mange deltagere og med redusert interesse for å bidra aktivt. 

CENELEC omtales for øvrig annet sted i årsrapporten. Under ekstraordinær generalforsamling i CENELEC 

november 2017 ble Kristin H. Lind fra NEKs styre, valgt inn som ordinært styremedlem for perioden 2019-

2020. Hun hadde en sterk motkandidat fra Bulgaria. NEK er meget fornøyd med å være synlig i slik 

posisjon. Trolig er også NEKs posisjon styrket på europeisk nivå de senere år. 

IECs 82. årlige hovedmøte, General Meeting (GM) ble arrangert i Vladivostok, Russland, 9.-13. 

oktober. Organisasjonen har nå 85 medlemsland hvorav 62 med fulle rettigheter samt 23 assosierte 

medlemmer. Sammen med 86 «affilierte» medlemmer omfatter “IEC-familien” 171 land. NEKs delegasjon 

ble ledet av styreleder Trond Sollie i egenskap av president for den norske nasjonalkomiteen i IEC. Han 

møtte også som medlem i CAB-styret. 

Spesielt må bemerkes at NEK lyktes i sine forsøk på valg av ledende posisjoner i IEC. NEKs styreleder fra 

2018, Tore Tomter, ble valgt til ordinært medlem i Council Board – CB (hovedstyret) og tidligere styreleder 

Trond Sollie ble gjenvalgt som medlem i Conformity Assessment Board - CAB. Begges funksjonstid er 

perioden 2018-2020. Det skal også legges til at CB i 2017 utpekte Birger Hestnes som ett av fem 

medlemmer i en nyopprettet rådgivende komité for IECs Vice President Finance – Auditing Committee. 

Dette er en av tre strategiske komiteer opprettet for å styrke medlemsinnflytelsen innen IECs viktige 

funksjonsområder. De to øvrige komiteene dekker finans- og salgsfunksjoner i IEC.  

Norge v/NEK var godt representert i Vladivostok hvor vi dekket våre viktigste forpliktelser. Samlet bestod 

den norske delegasjonen av 13 deltagere som dekket administrative møter, plenarmøter, underkomitéer, 

maintenance teams mm. Flere møter hadde også mer enn én norsk deltager.  

NEK holder, som tidligere, to sekretariater i IEC; TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and 

fixed offshore units og TC 73 Short-circuit currents. NEK har ledervervet i IEC TC 3. 

 Geneve-alliansen (Geneva Alliance) 

Dette er en uformell, men viktig samling av europeiske standardiseringsorganisasjoner som særlig 

vektlegger det internasjonale og industrielt drevne elektrotekniske standardiseringsarbeidet. Medlemmene 

er de ni selvstendige elektrotekniske organisasjoner fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Nederland, Belgia, 

Finland, Sverige og Norge, samt sympatisører med felles synspunkter og interesser fra sammensluttede 
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nasjoner som Polen og Frankrike. Alliansen består av 11 medlemmer av CENELECs samlede medlemsmasse 

på 34. Det interessante aspektet ved dette mindretallet, som utgjør en tredjedel av de europeiske nasjoner 

innen CENELEC, er at disse meget synlige i det internasjonale arbeidet innen IEC. Deltagere fra disse 

nasjoner utgjør et dominant innslag eksempelvis gjennom sin tilstedeværelse under IEC General Meeting. Vi 

minner også om at ca. 80% av europeiske elektrotekniske normer, herunder også utgitt som norske 

normer, har sitt opphav innen IEC. Norge deltar aktivt i alliansens arbeid. 

 Digitalisering 

Sareptaprosjektet har som nevnt innledningsvis, vært et stort prosjekt. Videre deltar NEK aktivt i IECs 

strategiske arbeid innen IKT hvor nye verktøy skal spesifiseres til felleskapets beste, både hva gjelder 

verktøy for samhandling, fremskaffelse av standarder og tilretteleggelse av moderne produkter for salg. NEK 

har også hatt gode erfaringer med nye websider, som har vært i drift siden november 2016. Disse får stadig 

økende besøk og FAQ-siden for ulike produkter er en av de mest besøkte. Vi har også fått laget en 

Embedded FAQ som andre organisasjoner kan få installert på sine websider. I tillegg har vi gått over til 

Office 365 og Windows 10, samtidig som eget brukerdomene er etablert. NEK ser også på muligheter ved 

bruk av XML. 

 Implementerte Norske Elektrotekniske Normer pr.  2017-12-31: 

 

Publikasjoner fra IEC implementert totalt (inkl. am) 8444 

Amendments fra IEC implementert totalt 1171 

Publikasjoner fra IEC implementert i 2017 (inkl. am) 722 

Amendments fra IEC implementert i 2017 111 

Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt (inkl. am) 7864 

Amendments fra CENELEC implementert totalt 1244 

Publikasjoner fra CENELEC implementert i 2017 (inkl. am) 474 

Amendments fra CENELEC implementert i 2017 122 

Publikasjoner fra NEK implementert totalt (inkl. am) 153 

Amendments fra NEK implementert totalt                0 

Publikasjoner fra NEK implementert i 2017 (inkl. am) 5 
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Amendments fra NEK implementert i 2017            0 

Antall gyldige NEK-publikasjoner 16455 

Antall gyldige NEK-amendments 2417 

(Corrigendum er ikke med i tallene) 

Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside www.nek.no  under Menu, Aktuelt og 

Meddelelser. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som 

utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig.  

 Nasjonale møter/konferanser 

I november 2017 ble avholdt Elsikkerhetskonferansen og EKOM-konferansen. Konferansene gikk i parallell. 

Samlet ca 250 deltagere hvilket var høyere deltagelse enn forventet. 

 Administrasjon 

NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2017: 

• Birger Hestnes  Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner 

• Leif T. Aanensen  Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg. Fast stedfortreder for  

   adm. direktør 

• Arild Røed  Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder 

• Hans Habbestad  Fornybar energi og høyspenningsanlegg 

• Per Magne Tveiten EMC 

• Stein Klevan  Ekom, velferdsteknologi 

• Trond Salater  Industriell elektro og automatisering 

• Lars Ihler  Energiforsyning 

• Kristin Grevle Haug/ Salg, markedsføring og informasjon (inntil 30. juni) 

• Arild Kjærnli  ---------«----------- (fra 12. juni) 

• Sidsel Holand  Økonomi og regnskap 

• Marianne Krosby  IT-ledelse 

• Kari Pedersen  IT-drift, kataloger og databaser 

I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift av spesielle komitéer og prosjekter i 2017. 

  

http://www.nek.no/
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2 Styrets årsberetning 2017 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er det norske fagorganet for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet 

og er en nøytral og selvstendig organisasjon. NEK utgjør samtidig Den norske nasjonalkomité for 

International Electrotechnical Commission, IEC, herunder IECs organisasjoner for samsvarsvurdering, IECEE 

og IECEx, samt for European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Virksomheten har 

sitt kontor i Mustadsvei 1 på Lilleaker i Oslo kommune. 

Styrets sammensetning 

Styret har i 2017 bestått av: 

• Trond Sollie  Styreleder  

• Torbjørn Hoffstad Nestleder  

• Snorre Frydenlund Styremedlem 

• Ove Guttormsen  Styremedlem 

• Kristin H. Lind  Styremedlem 

• Sigrun K. Mindeberg Styremedlem 

• Tore Tomter  Styremedlem 

• Arild Røed  Styremedlem (valgt av og blant de ansatte) 

• Birger Hestnes   Adm. dir. med møteplikt og talerett uten stemmerett. 

Ivar Granheim har vært 1. varamedlem, Leiv Erik Ødegaard har vært 2. varamedlem og Bjørn Erik Eskedal 

3. varamedlem. Alle har hatt møte- og talerett. Øivind Christoffersen har vært oppnevnt som observatør 

med møte- og talerett fra Standard Norge. 

Hovedtrekk fra virksomheten 

NEK har fortsatt hatt ansvaret for sekretariatene for:  

IEC TC 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i 

petroleumsvirksomheten 

IEC TC 73 Kortslutningsstrømmer 

CLC/TC18X 

CLC/TC18XC 

CLC/SR73  

 

samt formannskapet for IEC TC3 Kortslutningsstrømmer 

Utgitte NEK normer i 2017 

 

Dok.nr. Utgave Komite Norsk tittel 
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NEK 144:2017 6 NEK/NK3 Grafiske symboler for el- og ekom-

dokumentasjon 

NEK 400:2014/AC1:2017 5 NEK/NK64 Corrigendum - Elektriske 

lavspenningsinstallasjoner 

NEK 405-10:2017 1 NEK/NK219 Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og 

lastefartøy med største lengde opp til 24 

meter 

NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017 2 NEK/NK219 Normativt Tillegg - Elkontroll i driftsbygninger 

i landbruk og veksthusnæringen 

NEK 405-3:2014_v2:2017 2 NEK/NK219 Kompetanse for kontrollforetak og personell -- 

Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og 

elektrisk utstyr - næring - krav til personell, 

sertifiseringsordning og metode 

NEK 420B:2017 5 NEK/NK31 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder 

 

NEK implementerte 722 publikasjoner inkludert 111 amendments fra IEC og 474 publikasjoner inkludert 122 

amendments fra CENELEC i 2017. I tillegg utga NEK 5 egne publikasjoner (+ ett corrigendum) i 2017. Totalt 

antall implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved årsskiftet 2017/2018 var fra IEC 8444 og fra 

CENELEC 7864 og fra NEK 153 (totalt 16.455 publikasjoner). 

Ved utgangen av 2017 hadde NEK 155 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 550 eksperter 

med til sammen 808 NK-engasjementer. Økningen i antall komitemedlemmer var rekordhøy i 2017, både 

absolutt og i netto tilvekst. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

NEK har for tiden ingen pågående eksterne forsknings- eller utviklingsaktiviteter. NEK har imidlertid nedlagt 

betydelige ressurser og egeninnsats i utviklingen av et felles IT-system sammen med Standard Norge og 

Standard Online AS. Målet er primært å kunne levere standardiseringsprodukter i henhold til markedets 

fremtidige behov. Forøvrig nedlegger medlemmene i NEKs ca. 100 normkomitéer et betydelig faglig 

utviklingsarbeid med både nasjonal og internasjonal nytteverdi. 

Økonomi 

Sum driftsinntekter er regnskapsført med 22,447 MNOK mot budsjett 24,556 MNOK. Tilsvarende er de totale 

driftskostnadene 26,120 MNOK mot budsjett 26,731 MNOK. Dette gir et driftsresultat på -3,673 MNOK mot 

budsjett – 2,175 MNOK, dvs. et avvik på -1,498 MNOK. Finansresultatet ble 1,167 MNOK mot budsjett 0,350 

MNOK. Resultat etter finans ble -2,506 MNOK, noe som er 0,681 MNOK svakere enn budsjett.  
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Videre drift 

NEK fikk i 2017 et offentlig tilskudd på 4,071 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), hvilket i gjennomsnitt i siste fireårsperiode utgjør i underkant av 16 %. Det er bekreftet at det ikke 

foreligger planer om å endre størrelsen på tilskuddet vesentlig i de nærmeste år. Med en egenkapital ved 

årsskiftet 2017/2018 på 11,714 MNOK mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av videre drift i 2018. 

Arbeidsmiljø 

I 2017 var det totale sykefraværet på 1,1 %. Det totale sykefraværet i 2016 var 4,2 %. Totalt 

egenmeldingsfravær i 2017 var 0,5 %, det samme som i 2016. NEK har bedriftslegeordning og arbeider 

kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. 

Likestilling 

NEK hadde pr. 2017-12-31 12 fast ansatte medarbeidere, 3 kvinner og 9 menn. Totalt har det i 2017 blitt 

utført 11,3 årsverk.  

NEKs styre hadde pr. 2017-12-31 åtte faste medlemmer, seks menn og to kvinner. Varamedlemmer (3) 

møter normalt i styremøtene. Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for 

likestillingstiltak. Ledelsen har ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak.  

Ytre miljø 

NEK driver ingen virksomhet som negativt påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som 

følger av vanlig kontorvirksomhet. NEK bidrar derimot til miljøvern gjennom deltagelse i utvikling av 

relevante internasjonale standarder. 
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3 Medlemsliste for NEKs representantskap 

Ordfører: Bjørnar Brattbakk     

Varaordfører: Kjell Hansen     

Medlemsparter og representanter 

DNV GL AS Andreas Kristoffersen 

Vestein Thorvaldsen 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Oddmund Foss, 

Bjørn Nyrud, 

Jostein Ween Grav 

 

Energi Norge Bjørnar Brattbakk, 

Ulf Møller, 

Ole Inge Rismoen 

 

Foreningen for EL og IT Bedriftene - NELFO Kjell Hansen, 

Ingemund Mjøen 

  

Nemko AS Morten Andersen, 

Håkon Rem, 

Lars Hjerpseth 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  Torfinn Jonassen, 

Eldri Naadland Holo, 

Vegard Willumsen 

 

  

Norsk Industri (NI) Ole Granhaug, 

Vemund Kårstad 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)  Tor Bringsverd, 

Per Granby, 

Paul Erling Lia 

  

Statoil ASA Ragne Grøtterud, 

Arne Nossum, 

Bjørn Helge Ulland 

 

Statkraft Energi Jan Petter Haugli, 

Geir Aalvik 

  

Statnett SF Trond Magne Ohnstad, 

Kjerstin Bakke  

 

Standard Norge (observatør uten stemmerett) Jcob Mehus 
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4 Kostnader og reelle utgifter 2016 
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5 CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization 

CENELEC – EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION                                                                                      

    

Den 57. CENELEC General Assembly fant sted i Edinburgh, Scotland 21. juni 2017. Vert var den britiske 

standardiseringsorganisasjonen BSI, British Standards Institution. Etter vanlig praksis arrangerte CEN og 

CENELEC sine respektive generalforsamlinger samme sted og dag. Deretter to felles-sesjoner, hvorav den 

ene var forbeholdt medlemmenes generalforsamling mens del to var åpen med deltagelse fra 

samarbeidspartnere og inviterte gjester. NEKs var representert ved styrets leder Trond Sollie 

(delegasjonsleder) og administrerende direktør Birger Hestnes. Møtene samlet representanter fra CEN og 

CENELEC, fra samarbeidende organisasjoner (affiliates og Companion Standardization Bodies – CSB), det 

politiske Europa samt øvrige inviterte internasjonale gjester. 

CENELEC-generalforsamlingen hadde 31 av 34 medlemmer tilstede. Hellas, Makedonia og Serbia var ikke 

tilstede. Serbia var for øvrig nytt medlem fra 2017. Møtet ble ledet av CENELECs president, dr. Bernhard 

Thies fra Tyskland.  

Første del behandlet ordinære foreningssaker som valg, årsberetning, regnskap for 2016 samt budsjett for 

2018. Etter valget ser styrets (CA) sammensetning slik ut for 2018 (gruppetilhørighet i parentes): 

President   Berhard Thies, Tyskland (A)  2016-18 

President elect   Danny Sturtewagen, Belgia (B)  2018-18 - ny 

Vice President Policy  Wim de Kesel, (Belgia) (B)   2017-18  

Vice President Technical  Javier Garcia Diaz, Spania (B)  2018-19 - ny 

Vice President Finance  Kimmo Saarinen, Finland (c)  2017-18 

Board Member   David Dossett, England (A)   2017-18 

Board Member   J. Levet, Frankrike (A)   2018-19 - ny 

Board Member   Cristina Timo, Italia (A)   2018-19 - gjenvalg  

Board Member   Anders Richert, Sverige (B)   2017-18 - ny 

Board Member   W. Konecki, Polen (B)   2018-19 - ny 

Board Member   G. Larkin, (Irland) (C)   2018-19 - ny 

Board Member   Ledig (C)    2018-17 *) 

Board Member   F. Farrugia, Malta (D)   2018-19 - gjenvalg 

Board Member   Ljupco Davcev, Makedonia (D)  2017-18 

 

*) Ved suppleringsvalg under ekstraordinær generalforsamling i november, ble NEKs styremedlem, Kristin 

H. Lind (Energi Norge) valgt inn fra gruppe C. Det var to kandidater til denne posisjon. NEK er svært 

tilfreds med at norsk kandidat vant frem. 
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Regnskapet for 2016 ble godkjent. Resultatet, inklusive finans, viser et overskudd på ca. 25 k€ og en 

egenkapital på 2,5 M€.  

Budsjettet for 2018 ble vedtatt med foreløpig kostnadsramme, (ekskl. ekstraordinære prosjekter) på 4,0 M€. 

Forutsetningen var at medlemskontingenten ikke skulle øke og at minsket offentlig støtte skulle møtes 

gjennom økt effektivitet og nødvendige kutt i administrasjonen. Endelig budsjett ble høsten 2017 bekreftet 

omtrent i tråd med vedtaket i Edinburgh. Støtten fra EU-kommisjonen og EFTA utgjør i 2018 18,2 % av 

inntektene. For 2017 var anslaget 15,1%. Økningen skyldes ekstraordinære prosjekter. Det er en 

forutsetning at støtten ikke skal øke, men tas noe ned for å sikre uavhengighet mot politiske myndigheter.  

NEKs andel av medlemskontingenten er som før, uendret, og for 2018 fastsatt til € 48.369.  

Neste generalforsamling innen CENELEC holdes samtidig med CEN i Bled, Slovenia 21. juni 2018. Deretter 

står Romania for tur i 2019. Mer detaljerte informasjoner om CENELEC finnes under www.cenelec.eu. 

CEN og CENELEC  

Fellesmøtet med CEN dreide seg i stor grad om oppfølging av prosjekter av felles karakter, herunder STEER-

prosjektet som ble besluttet i 2016 hvor man søker å utnytte fellesskapet til medlemmenes beste. Flere 

felles møtesteder er etablert med ulike erfaringer pr dato. Noen møter er blitt så omfangsrike at det går ut 

over effektiviteten. Fortsatt gjenstår å få på plass et synlig og effektivt Industry Advisory Forum. Hensikten 

er å skape en effektiv møteplass mellom CEN og CENELEC samt sentrale representanter for industrien. 

 

 Roadmap – CEN-CENELEC Ambitions 2020 

CEN og CENELEC har utformet et felles strategisk dokument med seks hovedpunkter: 

1. Global influence 

2. Regional relevance 

3. Wider recognition 

4. Network of Excellence 

5. Innovation and Growth 

6. Systainable System 

Hvert av punktene er deretter spesifisert gjennom delmål. 

I 2017 har CEN og CENELEC laget en plan med tittel: Strategic Plan for Digital Transformation. Stikkord: 

IoT, Cyber physical systems, machine to machine, 5G, Big Data, Cloud Computing…  

Det er skissert seks prosjekter for å utvikle planen.  

Man er enige om at fremtidige it-løsninger hvor det ligger til rette for det, skal søkes å gjøres i fellesskap 

med IEC og ISO. 

I løpet av 2017 har CEN og CENELECs felles administrative enhet, CCMC, flyttet til nye lokaler i Bryssel. 

Samtidig har man endret organisasjonen og innført nye arbeidsformer. Det er for tidlig å bedømme 

resultatene av denne endring. 

 

http://www.cenelec.eu/
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 Joint Initiativ on Standardization 

EU-kommisjonen har tidligere tatt et initiativ sammen de europeiske standardiseringsorganisasjonene til et 

samarbeidsprosjekt, Joint Initiative on Standardization (JIS). Prosjektet er inndelt i 15 delprosjekter. Målet 

er en kontinuerlig forbedring og effektivisering av det europeiske system samtidig som det sikres stor 

deltagelse i arbeidet. Prosjektet er blitt blir fulgt opp i 2017 og skal etter plan være ferdigstillet i 2020.  

Et viktig punkt som er tatt opp mot kommisjonen er at det de senere år har oppstått problemer med å få 

aksept for at avsluttede prosjekter vedrørende harmoniserte standarder ikke er blitt publisert i OJEU. Det er 

tatt initiativ for å endre på systemet og trolig kan dette bli løst. 

Kommisjonens interesse for standardisering viser seg også gjennom initiativ innom nye områder som smarte 

elnett, smarte byer, elbiler mv. 

 Medlemskapsbetingelser 

På basis av innspill fra flere CENELEC-medlemmer, herunder også NEK, pågår det for tiden et arbeid hvor 

man studerer hvordan arbeidsdeling og beslutningsstrukturen i CENELEC skal være. Skal man kopiere IEC 

hvor man eksempelvis har P- og O-medlemskap? Saken er i prosess og er ikke avklart. 

Tall og fakta for 2017 for CENELEC: 

Årsproduksjon   2014 2015 2016 2017 

Publikasjoner totalt  541 493 455 493 

Standarder (EN og HD samt amendements)  509 463 429 474 

Tekniske rapporter (CLC/TR)  15 7 7 3 

Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS)  9 14 10 13 

CENELEC (inkl. CEN/CENELEC) Guides  8 8 9 2 

CEN/CENELEC Workshop Agreements (CWA)  2 1 1 1 

      

Status ved utgangen av året  2014 2015 2016 2017 

Publikasjoner totalt (inkl. CECC Spec.)  6755 6937 7111 7292 

Standarder (EN og HD samt amendments)  6519 6685 6857 7026 

Tekniske rapporter (CLC/TR)  109 115 118 117 

Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS)  75 81 82 92 

CENELEC (inkl. CEN/CENELEC) Guides  43 46 47 48 

CEN/CENELEC Workshop Agreements (CWA)  6 5 4 4 
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Tekniske komitéer ved utgangen av året  2014 2015 2016 2017 

CENELEC TCs/SCs  80 79 79 78 

Arbeidsgrupper (TCs/SCs-WGs)  290 274 292 292 

BT Task Forces og arbeidsgrupper (BTTF/WG)  19 16 16 17 

  

 Samarbeid med IEC    

Av de 491 Europanormene som CENELEC utga i 2017 var 347 (71%) identiske med tilsvarende IEC 

publikasjoner, 15 (3%) basert på IEC og bare 129 (26%) rene europeiske normer.  

Av de 7244 Europanormene som CENELEC hadde ved utgangen av 2017* var 5233 (72%) identiske med 

tilsvarende IEC-publikasjoner, 403 (6%) basert på IEC og bare 1608 (22%) rene europeiske normer. 

* Tallet inkluderer alle dokumenter (unntatt Corrigenda og Guider) 
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6 IEC – International Electrotechnical Commission 

 

 

 

IEC holdt sitt 81. General Meeting (GM) i Vladivostok, Russland, 9. – 13. oktober 2017. Vertskap var den 

russiske nasjonalkomiteen ROSSTANDARD. Møter og konferanser fant sted på området til Far East 

University på Russky Island. Universitet var nytt i 2012 og gir plass til 33.000 studenter. Arrangementet ble 

formelt åpnet mandag 9. oktober av IECs president, James Shannon, USA. 

Samlet omfatter IEC-familien 171 nasjoner (hovedmedlemmer, associates og affiliates) med ca 15.000 

deltagende tekniske eksperter i standardiseringskomiteene. I Council, som er IECs høyeste organ, var 52 

medlemsland (av 85) representert. I tillegg møtte 12 (av 86) affilierte medlemmer som observatører samt 

gjester fra samarbeidende organisasjoner som ISO, CENELEC, CIGRE, AFSEC, CANENA,  COPANT, AMN-

MERCOSUR, FINCA, GSO og SARSO. Samlet var 82 nasjoner representert gjennom delegater, interessenter 

og gjester. Den største delegasjonen kom fra Japan, tett fulgt av Kina. Det var også en stor delegasjon fra 

Korea samt vertslandet Russland. Samlet var det i underkant av 1500 delegater. 

Norge hadde 13 deltagere fordelt på tekniske og administrative møter. Nok en gang kunne man med en viss 

interesse registrere hvordan den europeiske deltagelsen fordelte seg. I underkant av 75% av deltagelsen 

kom fra NEKs naturlige samarbeidspartnere i Europa (den uformelle Geneve-alliansen, 11 av 34 CENELEC-

medlemmer). Forklaringen er enkel, - det er stort sett disse medlemmene, med få unntak, som utviser aktiv 

interesse for IECs globale arbeid. 

 

Presidenten, James Shannons ønsker velkommen under åpningsseremonien 
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Fra åpningsseremonien i det lokale operahuset hvor man fikk oppleve Tsjaikovskijs ballett Svanesjøen 

Fredag 13.10 var den offisielle generalforsamling, Council Meeting. Etter generalforsamlingen ble det 

avholdt åpne møter hvor industriell utvikling og IECs ble satt på agendaen. Parallelt med og i tillegg til de 

administrative møtene ble det arrangert flere plenums- og arbeidsgruppemøter for tekniske komitéer. 

Viktige hendelser i året som gikk har vært arbeidet med revidert Strategisk Plan, Masterplan. Denne skal nå 

implementeres og egen arbeidsgruppe (Council Board Task Force) er nedsatt for å bearbeide alle innspill 

som er kommet. Denne plan ligger også i bunn for NEKs reviderte plan for perioden 2018-22. 

I 2017 ble det opprettet tre strategiske rådgivningsorganer innen IEC: 

Sales Advisory Group, SAG, som rapporterer til Coucil Board for å evaluere IECs salgspolitikk samt å 

håndtere denne. Stikkord; evaluere salgs- og produktstrategi og sikre eierettigheter (IPR). 

Finance Committee, FinCom. Denne rapporterer til VP Treasurer og gir budsjettmessige anbefalinger, 

herunder også flerårige investeringer, bedømmer inntekter, medlemsavgift og bruk av reserver. 

Auditing Committee, AudCom, som rapporterer til VP Treasurer med råd basert bl.a på revisor- og 

regnskapsrapporter. Gruppen har også studert IEC salg av standarder gjennom såkalte «resellers» som 

selger standarder i konkurranse med medlemmene. NEKs adm. direktør er valgt inn som medlem i denne 

gruppen. 

IECs generalsekretær omtalte ovennevnte tiltak som også er konstruktive svar på kritiske innspill fra 

medlemsmassen, herunder Norge. Han la videre vekt samarbeid mellom IEC, ISO og ITU samt conformity 

assessment-aktiviteter. 

Under Council Open Session hadde man valgt temaet Standardizing Diversity som viste bredden i Russland 

som spenner over et enormt, stort kontinent. Fem interessante foredrag ble presentert om temaer 

geografiske og klimamessige forskjeller og hvordan dette påvirker elektrisk og elektronisk utrustning. Videre 

ble lagt vekt på at avstander påvirker standardiseringsarbeidet innen transport og infrastruktur, samt 

hvordan matematisk modellering er drivende for ‘smart manufacturing’. 

General Meeting er, som navnet tilsier, en serie av møter, administrative og tekniske. Norge v/Birger 

Hestnes møtte som observatør på SMB-møtet. (SMS = Standard Management Board.)  SMB styrer 

standardiseringsarbeidet innen IEC. Norge, ved NEKs daværende styreleder Trond Sollie, møtte i egenskap 
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av styremedlem og delegat på møtet innen CAB (Conformity Assessment Board) som har ansvaret for 

arbeidet innenfor sertifiseringssystemene («schemes») IECEE, IECEx, IECQ og IECRE. (Norge og NEK er 

aktive i de to første.)  

Norge gjennom NEK var denne gangen godt representert og hvor vi dekket våre viktigste forpliktelser. Se 

også avsnittet om Styrets redegjørelse. Valg ble avholdt, stort sett som forventet. Denne gang nådde vi 

frem gjennom at NEK hadde foreslått Tore Tomter, nåværende styreleder og president som nytt medlem i 

IECs hovedstyre, Council Board, CB. Daværende styreleder og president, Trond Sollie, ble gjenvalgt til styret 

i Conformity Assessment Board – CAB. Ellers deltok fagsjef Arild Røed fra NEKs administrasjon i flere viktige 

komitemøter.  

Videre ble det avholdt møter i Presidents Forum og TC Secretaries Forum hvor hhv. Trond Sollie og Birger 

Hestnes deltok på vegne av NEK.  

 

 

Norges delegasjon under Council, Trond Sollie og 
Birger Hestnes 

 

 

 

 

 

 

 

Councilmøte. IECs generalsekretær Frans Vreesvijk, flankert av IECs Vice President og Treasurer, dr. Åke 

Danemar, Sverige 

https://gmphotos.iec.ch/IEC-GM-Vladivostok-2017/13-October/Council-Statutory-Session/General-photos/i-Dsn94XK
https://gmphotos.iec.ch/IEC-GM-Vladivostok-2017/13-October/Council-Statutory-Session/General-photos/i-jjRCfTV
https://gmphotos.iec.ch/IEC-GM-Vladivostok-2017/13-October/Council-Statutory-Session/General-photos/i-JPchhRg
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 Young Professional-programmet 

General Meeting hadde også i 2017 et omfattende tre-dagers program som rettet seg mot yngre mennesker 

med interesse for elektroteknisk standardisering. Det gir en ypperlig anledning til å få innsikt i hvordan 

standardiseringsarbeidet fungerer og gir et solid nettverk å trekke veksler på i fremtiden. Nærmere 70 

deltagere fra 40 nasjoner var tilstede. Fra Norge deltok sivilingeniørene Andreas Rosendahl Simonsen, 

Eidsiva Nett og Harald Hammer, COWI. IEC og den nasjonale komitéen (NEK) dekker alle arrangements-, 

reise- og oppholdskostnader. 

 

Young Professionals 2017 

 

https://gmphotos.iec.ch/IEC-GM-Vladivostok-2017/Young-Professionals/i-3RjmdKz
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Andreas Rosendahl Simonsen og Harald Hammer sammen med Birger Hestnes, NEK. 

 Økonomi 

Resultatregnskapet for 2017 viser kontingentinntekter på 10,9 (10,5). Dette var i tråd med budsjett. Alle tall 

er i MCHF. Tall i parentes er fra regnskapet i 2016. Royalties var 8,6 (8,1). Samlede inntekter viste økning 

fra 2016 til 24,2 (22,9). Lønninger og administrasjonskostnadene er økt fra 2016 og samlede kostnader ble 

23,9 (23,0). Budsjettet var satt til 23,1. Resultatet i 2017 ble 0,5 (0,0) som er 0,5 bedre enn budsjett. 

Balansen viser en samlet egenkapital på 37,5 (37,2) MCHF. Av dette utgjør reservene 17,5 (18,5) og 

fondene 9,7 (9,3). Alle disse tallene refererer seg til “IEC-only”. 

Det foreligger videre et konsolidert regnskap som også inkluderer Conformity Assessment Systems (IECEE, 

IECEx, IECQ og IECRE) samt garantifond. NEK er aktivt medlem i de to første «schemes». Samlede 

inntekter i 2017 ble 26,4 (24,9). Samlede kostnader ble 26,5 (25,2) som ga et overskudd på 1,0 (0,2) etter 

fonds-disposisjoner inkl. finans. Samlet, konsolidert egenkapital ved utgangen av 2017 var på 52,3 (52,5). 

IEC har fortsatt god drift og meget solid økonomi. 

Budsjett for IEC 2018; omsetning: 23,5 (23,1), resultat: 0,-. Alle tall i MCHF. Kontingentinntekter; 11,1 

(10,8), diverse salg: 2,4 (2,4), royalties; 8,0 (8,0). Tall i parentes er konsolidert budsjett for 2017. Samlede 

kostnader er satt til 23,6 (23,1) MCHF.  

Samlet kontingent øker i gjennomsnitt med 2,44%. NEKs andel øker med 5,0%. NEKs medlemskontingent 

var MCHF 100,1 i 2015, 105,1 i 2016, 110,4 i 2017, og økes til 115,9 i 2018. Den norske andelen og økning 

de senere år henger sammen med den meget sterke norske økonomi. Kontingent er bl.a. en funksjon av 

folketall, brutto nasjonalprodukt (gjennomsnitt perioden 2012-14) og elforbruk (gjennomsnitt perioden 

2011-13). Som resultat av dette er Norge eksempelvis det nordiske land med høyest kontingentbidrag. Av 

IECs 61 fullt ut betalende medlemmer (de 23 assosierte med begrensede rettigheter betaler et mindre 

beløp), er Norge på 17. plass hva gjelder kontingentbetaling. Vi er på 8. plass blant europeiske nasjoner. 

Vårt bidrag til IEC har derfor økt, både relativt og absolutt. 

 

https://gmphotos.iec.ch/IEC-GM-Vladivostok-2017/Young-Professionals/i-ZBtnbcZ
https://gmphotos.iec.ch/IEC-GM-Vladivostok-2017/Young-Professionals/i-HhQhtbN
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 Valg til styrende organer 

IECs president, James Shannon, USA, var ikke på valg i 2017. Han var tidligere valgt for perioden 2017-19. 

Det ble valgt ny IEC Treasurer visepresident, Jo Cops fra Belgia for perioden 2018-20. Han etterfølger dr. 

Åke Danemar fra Sverige som har hatt vervet i seks år. Åke har gitt et viktig bidrag til IECs arbeid og ble 

behørig takket for solid utført tjeneste. 

IECs hovedstyre, Council Board – CB, består av i alt femten representanter hvorav A-medlemmene har 

fast representasjon og blir direkte utpekt fra de respektive nasjonalkomiteer. De øvrige plassene velges 

blant resten av medlemsnasjonene. Følgende ble valgt/gjenvalgt for perioden 2018-20: 

Aleksey ABRAMOV    Russland  - ny 

Dr. Sadhvir BISSOON    Sør-Afrika - gjenvalg 

Odón DEMOFILO DE BUEN RODRIGUEZ  Mexico  - gjenvalg 

Dr. Byung Goo KANG    Sør-Korea - ny 

Tore Tomter     Norge  - ny 

Standard Management Board – SMB. Følgende kandidater ble valgt/gjenvalgt for perioden 2018-20: 

Vimal MAHENDRU     India  - ny 

Dr. Jin-Kyu HAN      Sør-Korea - ny 

Óscar QUEROL     Spania   - ny 

Conformity Assessment Board – CAB.  Følgende kandidater ble valgt/gjenvalgt for perioden 2018-20: 

Marty COLE     Canada   - ny 

Mohamad FAUDZI MOHD YASIR   Malaysia  - gjenvalg 

Albert NAGTEGAAL    Nederland  - gjenvalg 

Trond SOLLIE     Norge   - gjenvalg 

Nickolay FAYZRAKHMANOV   Russland  - gjenvalg 

IECs styre (EXCO + Council Board - CB), medlemmer og valgperiode, ser nå slik ut: 

Executive Committee   -  EXCO: 

 

IEC President Mr James M. Shannon 

IEC Immediate Past President Mr Junji Nomura 

IEC Treasurer Mr Jo Cops 

IEC Vice-President (SMB) Mr Ralph Sporer 

IEC Vice-President (CAB) Mr Shawn Paulsen 

IEC Vice-President Mr Yinbiao SHU 
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IEC General Secretary & CEO Mr Frans W. P. Vreeswijk 

Member CB Country 

Members from Group A countries elected for 2016 - 2018 

Mr Zengde Xu China 

Members from Group A countries elected for 2017 - 2019 

Mr Patrick Bernard France 

Mr Markus Reigl Germany 

Mr John Markham Thompson United States of America 

Mr Kazuhiko Tsutsumi Japan 

Mr Rodney C.J. Turtle United Kingdom 

Members from countries other than Group A elected for 2016 - 2018 

Mr unter Idinger Austria 

Mr Weng Kwai LEONG Singapore 

Mr Carlo Scarlata Italy 

Mr Ed Tymofichuk Canada 

Members from countries other than Group A elected for 2018 - 2020 

Mr Alexey Abramov Russian Federation 

Mr Sadhvir Bissoon South Africa 

Mr Odón Demófilo DE BUEN RODRÍGUEZ Mexico 

Mr Byung-goo Kang Korea, Republic of 

Mr Tore Tomter Norway 

 

SMBs styre, medlemmer og valgperiode, ser slik ut;  

 Chairman / IEC VP      Mr Ralph Sporer          Germany 

Automatically appointed members 

Member Alternate Country 

Term 2016 - 2018 

Ms Hong DAI Mr Liang Zhang China 
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Term 2017 - 2019 

Mr Emmanuel PETIT Mr Hervé ROCHEREAU France 

Mr Michael Teigeler Mr Thomas Sentko Germany 

Mr Ivano Visintainer Mrs Cristina Timo Italy 

Mr Tadashi Ezaki Mr Kentaro MORITA Japan 

Mr Andrew Noel Preston Evans Mr Russell Reefer United Kingdom 

Ms Sonya M. Bird Ms Kendall Szulewski-Francis United States of America 

 

Elected Members 

Member Alternate Country 

Term 2016 - 2018 

Mr Kim Craig Ms Simona Tomevska Australia 

Mr Antony C. Capel Ms Lynne M Gibbens Canada 

Term 2017 - 2019 

Mr Carlos Manuel PÉREZ 
MUNGUIA 

Ms Claudia Sama Alvarez Mexico 

Mr Jos R. Remy Mr Wilhelmus Wolf Netherlands 

Mr Thomas Korssell Mr Ingvar Eriksson Sweden 

Term 2018 - 2020 

Mr Vimal Mahendru Mr Jayanta Roy Chowdhury India 

Mr Jin-Kyu Han Mr Kwang Hae Oh Korea, Republic of 

Mr Óscar Querol Mr Miguel Ángel Aranda Gómez Spain 
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CABs styre, medlemmer og valgperiode, ser slik ut 

Chairman /IEC VP      Mr Shawn Paulsen            USA 

Membership 

Member Alternate Country 

Term 2016 - 2018 

Mr Weijun Liu To be appointed China 

Mr Byoung Kuk Lee Mr Eung-Ro Lee Korea, Republic of 

Mr Fredrik Per Wennersten To be appointed Sweden 

Mr Simon Barrowcliff Mr Rajeev Vagdia United Kingdom 

Term 2017 - 2019 

Mr Ian Forte Ms Alisa Manassa Australia 

Mr Didier Bourgès Mr Pierre Andre Selva France 

Mr Rafael Luis Nava y Uribe Mr Jesus Lucatero Díaz Mexico 

Mr Timothy Duffy Mr Steven T. Margis United States of America 

Term 2018 - 2020 

Mr Martin Cole Mr David Brière Canada 

Mr Jörg Hartge Mr Gerhard Johannes Imgrund Germany 

Mr Masayuki Hirata Mr Toshiyuki Kajiya Japan 

Mr Mohamad Faudzi Mohd Yasir To be appointed Malaysia 

Mr Albert J. Nagtegaal Mr Ted Gaertner Netherlands 

Mr Trond Sollie To be appointed Norway 

Mr Nickolay I. Fayzrakhmanov To be appointed Russian Federation 
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6.3.1 Generelt 

IEC har intensivert arbeidet med moderne it-løsninger. Her pågår et samarbeid bl.a. med ISO hvor man 

utreder rasjonelle og kostnadseffektive felles, fremtidige løsninger til medlemmenes beste. NEK deltar aktivt 

i IECs pågående arbeid bl.a. i IT Advisory Group. 

Verd å merke seg er at NEK via et komitemedlem (TC14) har bidratt til IECs Mentoring Program. Uruguay er 

samarbeidslandet fra norsk side. 

6.3.2 Teknisk standardisering 

Standard Management Board, SMB, styrer standardiseringsarbeidet innen IEC. Som resultat av dette er det 

opprettet følgende nye komiteer og studiegrupper i 2017: 

TC 124   - Wearable electronic devices and technologies 

Systemkomite  - SyC Smart Manufactoring 

Studiegruppe - SG 12 Digital Transformation 

6.3.3 Conformity assessment systems – CAB 

Området består av de fire områdene (schemes) IECEE, IECEx, IECQ og IECRE hvor de to første er viktige 

for Norge. IECEE / CB-området har 54 medlemsnasjoner. Det ble eksempelvis utstedt nærmere 95.000 nye 

sertifikater i 2017. (Nemko er en stor global aktør innen denne ordningen.) Innenfor Ex-området er det 33 

medlemsnasjoner. Totalt finnes 83 nasjonale sertifiseringsorganer med 62 testlaboratorier som er sertifisert 

innen ordningen. Totalt er det utstedt 70000 sertifikater og rapporter under denne ordningen. 

6.3.4 Markedsarbeid  

IECs organ, Market Strategy Board, MSB, består av et utpekt (ikke valgt) styre med 15 representanter fra 

global elektroteknisk industri. Deltagerne representerer den tekniske toppledelsen og overvåker teknologisk 

utvikling og besørger såkalte «White Papers» som peker mot fremtidige standardiseringsområder. I 2017 

ble det utgitt følgende publikasjoner: 

• Edge intelligence 

Det finnes fire aktive arbeidsgrupper innen MSB: 

• Market strategy derived from global concerns within transportation, Infrastructure and healthcare 

• ICT – new trends in clouding, storage, big data, media coding, analytic and inexpensive sensors 

and cyber physical systems 

• Smart homes and buildings 

• Development and technology trends of power generation 

NEK har for tiden to sekretariater; TC 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste 

innretninger samt TC 73 Kortslutningsstrømmer, samt ett formannsverv i TC 3, Dokumentasjon, symboler 

og klemmemerking. NEK har som mål å beholde og sikre posisjoner på områder som er viktige for norsk 

nærings- og samfunnsliv. 

Sted for IEC General Meeting i årene fremover, delvis bekreftet, er som følger: 
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2018 - Sør-Korea, godkjent 

2019 - Kina, anmeldt 

2020 - Sverige, anmeldt 

2021 - UAE (De forente arabiske emirater), anmeldt 

2022 - USA, anmeldt 

2023 - Egypt, anmeldt 

 

 

6.3.5 Tall og fakta for 2017 for IEC 

 

Årsproduksjon 2013 2014 2015 2016 2017 

Publikasjoner totalt 458 487 564 592 634 

Herav internasjonale standarder 386 418 480 476 507 

Tekniske spesifikasjoner 28 26 38 56 44 

Tekniske rapporter 38 35 40 52 71 

IEC-PAS (Publicly Available Spesification) 6 8 6 8 9 

 

6.3.6 Samarbeid med CENELEC 

Av de 353 FDIS’ene (Final Draft International Standard) som IEC utga i 2017, gikk 253 til parallell 

avstemning i CENELEC i henhold til Frankfurt-avtalen (71,7 %). Tilsvarende tall for 2016 var 263 av i alt 321 

(81,9 %). 

Av de 530 CDV’ene (Committee Draft for Vote) som IEC utga i 2017, gikk 391 til parallell utredning 

(enquiry) i CENELEC (73,7 %). Tilsvarende tall for 2016 var 390 av 493 (79,1 %).  
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7 Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten 

 

Ampere er veerdens første elektriske ferge og går i trafikk på Sognefjorden 

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og 

klimagasser. Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder 

landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette 

krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, 

sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk. 

NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten. 

Forumet vil ha deltakere som gjenspeiler et bredt interessefelt og formålet er: 

• Oppnå felles forståelse for hvilke utfordringer man står overfor og hvilke prioriteringer som er 

nødvendig. 

• Være en nøytral og faglig arena for interessenter der disse kan oppnå konsensus rundt aktuelle 

problemstillinger knyttet til elektrifisering av skipsfarten. 

• Bidra til å tydeliggjøre hvilke endringer som kan være nødvendig knyttet til regelverk, 

tarifferingsregimer og standardiseringsutfordringer. 

• Bidra til at valg som gjøres av ulike parter blir bedre koordinert og at partene samspiller bedre. 

• Bedre informasjonsflyt ved å formidle trender og beslutninger, og utarbeide informasjons-materiale. 

Tor Andersen er engasjert som prosjektleder og vil lede arbeidet med Landstrømsforum. Han kommer fra 

stillingen som fagsjef i Maritim Bransjeforening i Norsk Industri. Tidligere har Andersen innehatt flere 

sentrale stillinger i Rapp Marine Group AS i Bodø både nasjonalt og internasjonalt, og ledet i en periode 

konsernets vinsjdivisjon Rapp Hydema AS. 
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8 Årsrapporter fra normkomiteene 

 NK 3 - Dokumentasjon og grafiske symboler 

 

8.1.1 Internasjonale møter 

IEC TC3 avholdt møte i København i oktober 2017. NK3 var representert ved Leif T. Aanensen fra NEKs 

sekretariat. NK3s leder deltok også i egenskap av TC3 Chair. 

 

NK3 er representert i 10 MTs/PTs, hvorav 9 som Convenor, og er også representert i ”validation team” for 

IEC 60617 

8.1.2 Nasjonale møter 

Det har vært avhold to ordinære møter i NK3 i løpet av 2017. Utover det har det også foregått arbeidet har 

via e-post korrespondanse eller via Skype konferanser.   

8.1.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Avstemmingsstatistikken fra IEC viser at den norske komiteen oppfylte sine forpliktelser. Det var totalt 6 

dokumenter som var til avstemming. Tre av disse var såkalte FDIS – siste steg før ferdig standard, en var 

CDV, en DTS og en NP. Utover dette var det også dokumenter til kommenterering. 

8.1.4 Utgitte IEC- og CENELEC -normer 

Følgende dokumenter ble utgitt av IEC TC 3 i 2018: 

• IEC 60445:2017 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - 

Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors.  

• IEC 62569-1:2017 Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles 

and methods 

Det har ikke vært normert noen nye eller reviderte symboler i IEC 60617. 
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8.1.5 Norske normer 

Det er ikke vedtatt noen nye norske normer innen NK3s ansvarsområde i 2017. 

8.1.6 Relevant arbeid 

Komiteen arbeidet også med ferdigstillelse av ny utgave til NEK 144. Denne ble ferdigstilt i 2017.  

8.1.7 Komiteens sammensetning mv. 

Leder i komiteen i 2016 har vært Eirik Selvik og sekretær har vært Leif T. Aanensen. Komiteen hadde ved 

årets slutt 5 medlemmer.  

 

2018-04-23 

Leif T. Aanensen 

Sekretær 
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 NK 4 - Vannturbiner 

Gruppen består av:  

• Torbjørn K. Nielsen (leder) 

• Harald Hulaas 

• Anders Wedmark 

• Ole Gunnar Dahlhaug 

• Bjarne Børresen 

• Erik Wiborg 

• Stian A. Olsen  

 

8.2.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)  

Møter i Work Groups (WG og MT):  

WG 1: Mechanical vibrations  

Ingen norsk deltakelse på møter  

WG 14: Automation and governing systems  

Ingen møter  

WG 18: Scale effects  

Ingen møter  

MT 28: Flow measurements  

Møte i Reykjavik 29-30 april. Norsk deltaker: Harald Hulaas  

WG 29: Sand erosion  

Telefonmøte. Norsk deltaker: Anders Wedmark 

 WG 33: Pressure fluctuations  

Møte Le Bourget du Lac, Frankrike, 6.-10.juni. Norske deltakere: Torbjørn K. Nielsen og Anders Wedmark  

Møte i York, PE, USA, 23. – 27. oktober. Norske deltakere: Torbjørn K. Nielsen og Anders Wedmark  

MT 34: Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pump- 

turbines operating as pumps.  

Ingen møter 

 WG 35: Scale effect Pelton, innledende samtaler  

Ingen møter  
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8.2.2 Avholdte norske komitémøter  

Ingen. All kommunikasjon har vært pr e-mail og telefon.  

8.2.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter  

WG33 Technical note under arbeid. Planlegges et førsteutkast til TC4 møtet i Milano September 2018  

8.2.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer  

Ingen  

8.2.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer  

Ingen  

8.2.6 Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK  

Ingen  

8.2.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs 

komiteer  

Ingen endring 

Torbjørn K..Nielsen  

Formann i NK 4 
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 NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer 

NK 8 har gjennomført 3 møter i løpet av 2017. Møtehyppigheten er tilpasset dokumentproduksjonen 

internasjonalt. Blant arbeidsoppgavene i 2017 var behandling av dokumenter til kommentering eller 

vurdering fra henholdsvis IEC TC 8 og CLC TC 8X. Komiteen har også drøftet og arbeidet med rekruttering 

til komiteen. Dette har gitt resultater og NK 8 har dermed økt medlemsmassen og teller i dag 16 

medlemmer. Disse er: 

• Karstein Brekke, Statkraft AS 

• Frank Erik Fidjestøl, Rejlers Norge AS 

• Eirik Eggum, NVE 

• Fredrik T. b W. Göthner, NTNU 

• Birger Hestnes, Norsk Elektroteknisk Komite 

• Thor Holm, Skagerak Nett AS 

• Andre Indrearne, REN AS 

• Kristin H. Lind, Energi Norge AS 

• Olve Mogstad, Statnett SF 

• Kjetil Sagen, Energi Norge AS 

• Kjell Sand (leder), NTNU 

• Jørn Schaug-Pettersen, Statnett SF 

• Helge Seljeseth, Statnett SF 

• Andreas Rosendahl Simonsen, Eidsiva Nett AS 

• Kjetil Solberg, DSB 

• Leif T. Aanensen (sekretær), Norsk Elektroteknisk komite 

Komiteen består av representanter fra forskningsmiljøene, leverandører, nettselskap og TSO.  

8.3.1 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Komiteen har behandlet alle arbeidsdokumenter fra IEC TC8 og CENELEC TC 8 som ble distribuert i 2017. 

For nærmere oversikt over disse henvises det til komiteenes hjemmeside på hos henholdsvis IEC og 

CENELEC. 

8.3.2  Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

For nærmere oversikt over fastsatte normer vises det til komiteenes hjemmeside på hos henholdsvis IEC og 

CENELEC. 

8.3.3 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Ingen 

8.3.4 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Komiteen følger også med på arbeidet med utvikling av såkalte «grid codes» i regi av ENSTO-E. 

8.3.5 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs 

komiteer 

Ikke relevant.  
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 NK 9 - Elektriske jernbaneanlegg 

NK 9 er en av NEKs største komiteen, med i alt 22 medlemmer. Disse kommer fra Bane Nor, 

leverandørindustrien, myndigheter, sporveisselskaper og konsulentbransjen. Følgende medlemmer inngår i 

komiteen: 

 

• Anders Back, Jernbanedirektoratet 

• Reinhold Conrad, Siemens AS 

• Steinar Danielsen, Bane NOR SF 

• Erik Eie, Statens Jernbanetilsyn 

• Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register Consulting 

• Magne Høie, Sporveien Oslo AS 

• Rune Jensen, Bane NOR SF 

• Per Klepsland, Bane NOR SF 

• Bjørn Lysne, Bane NOR SF 

• Meine van der Meulen, Bane NOR SF 

• Thor Myklebust, SINTEF AS 

• Bjørn Ivar Olsen, Bane NOR SF 

• Svein-Arvid Oppedal, Hordaland Fylkeskommune 

• Erland Rasten, Norske Tog AS 

• Sverre Olav Reiberg, Bane NOR SF 

• Terje Sivertsen, Bane NOR SF 

• Øyvind Stensby, Bane NOR SF 

• Gunnar Storaker, EdiSys Consulting AS 

• Mona Stryken, COWI AS 

• Tore Telstad, Bane NOR SF 

• Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite 

• Jon Aas, ECT AS 

NK 9 ledes av Tore Telstad, til daglig ansatt i Bane NOR. Komiteen håndterer standardisering innen 

utbygging og drift av kontaktledning, rullende materiell og signalanlegg på jernbane- og sporveisystemer. 

Komiteen forvalter også normsamlingen NEK 900 som er et henvisningsgrunnlag i DSBs forskrifter om 

elektriske forsyningsanlegg. 

8.4.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

I rapporteringsåret hadde IEC TC9 sitt hovedmøte i Vladivostok i Russland. Den norske komiteen var 

representert i møtet. Når det gjelder representasjon på europeisk nivå, så gir det visse utfordringer at CLC 

TC9 er delt inn i en hovedkomite og tre underkomiteer, kalt A, B og C. Disse håndtere henholdsvis:  

A:  Communication, signalling and processing systems 

B:   Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software 

C:  Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed 

installations) 

Deltakelse i disse underkomiteene har delvis vært ivaretatt av utpekte komitemedlemmer. 

NK 9 er for øvrig representert i flere arbeidsgrupper og har slik sett god påvirkning på tema som er viktig for 

nasjonalkomiteen 
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8.4.2 Avholdte norske komitemøter 

NK 9 har gjennomført 4 møter i løpet av 2017. Møtehyppigheten er tilpasset dokumentproduksjonen 

internasjonalt.  

Det er meget høy produksjon av standarder innen jernbaneområdet. Komiteen har etter behov opprettet 

arbeidsgrupper som kunne følge produksjonen innen de ulike underkomiteene. Hensikten er å få til en 

bedre organisering av arbeidet. 

Det har vært høy produksjon innen alle disipliner innen komiteens arbeidsområde 

8.4.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

IEC TC 9 har hele 137 standarder i sin portefølje, samt 20 standardiseringsprosjekter hvorav enkelte av 

disse er på nye standarder mens andre er revisjoner. 

De tilsvarende tall for CLC TC 9 med underkomiteer er 227 standarder og 20 standardiseringsprosesser.  

Komiteen har behandlet alle arbeidsdokumenter fra IEC TC9 og CENELEC TC 9X, 9XA, 9XB og 9XC som ble 

distribuert i 2017. For nærmere oversikt over disse henvises det til komiteenes hjemmeside på hos 

henholdsvis IEC og CENELEC.  

8.4.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

Det vises til hjemmesiden for IEC TC 9 og CLC TC 9X, CLC SC 9XA, CLC SC 9XB og CLC TC 9XC for 

redegjørelse om fastsatte normer i 2017. 

8.4.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Ingen 

8.4.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Komiteen følger med på hva som skjer i internasjonale arena, spesielt samarbeid mellom myndighetene. 

8.4.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs 

komiteer 

Ikke relevant.  
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 NK 10 – Væsker og gasser for elektroteknisk anvendelser 

NK ledes av Anne Marie Haug, til daglig ansatt som forsker hos ABB. Komiteen er opprettet som speilkomite 

for IEC TC 10 og arbeider med væsker og gasser som isolasjonsmateriale.   

Det har blitt avholdt møte i hovedkomiteen i IEC TC10 i St. Louis USA 7-8. november 2017. Anne Marie 

Haug deltok på dette møte. Rapport etter møte er skrevet og sendt til NEK.  

NK 10 har avholdt ett møte i 2017. 28.09.2017 hos NEK. 

Komiteen har ikke behandlet noen internasjonale arbeidsdokumenter i 2017, men Anne Marie har vært med 

i arbeidet med å lage ny IEC standard for «Interfacial tension.» IEC PT 62961: «Interfacial tension of 

insulating fluids – Test methods for the determination of Interfacial Tension of insulating liquids». Denne blir 

sannsynligvis utgitt i 2018, men det var ingen møter i 2017.  

Det er ikke utgitt noen nye IEC norm 

Ingen vedtatte norske normer eller forslag til nye norske normer. Vi har kun en norsk norm som er 

gjeldene. NEK 240-2, 2009. 

Lars Lundgaard er convener i CIGRE AG D1.01: ”Fluid impregnated systems” og convener i D1.01.16 

"Dielectric performance of liquids" og WG A2.35 Scrapping and failure investigation. Anne-Marie Haug er 

norsk medlem av Cigre WG D1/A2.47 "New frontiers of Dissolved Gas Analysis (DGA) interpretation for 

power transformers and their accessories" and Cigre WG D1.70: Functional properties of modern insulating 

liquids for transformers and similar electrical equipment.Anne-Marie Haug er norsk medlem av: TC10/MT20, 

MT22, MT24, MT25 og MT38. 

NK 10 vil fortsette å begrense seg til arbeidet med å kommentere og vurdere nye normer og revisjoner av 

eldre normer innenfor IEC's normale arbeidsform. 

NEK dokumenter som er utdatert: 

NEK 240–1: 2008 

NEK 240-3: 2004 

NEK IEC 60422: 2005 norsk oversettelse. 

  



 

37  

 

 NK11 - Luftledninger 

8.6.1 Avholdte internasjonale møter – norsk deltagelse (IEC – CENELEC – NOREK) 

Ingen av medlemmene i NK11 har deltatt. 

8.6.2 Avholdte norske komitémøter 

Ett møte har vært avholdt i 2017.  

Det har vært dialog rundt beregninger for delen av en bardunert trestolper som er utsatt for permanent 

bøyemoment. Permanent bøyemoment på en utkraget toppspir av en viss lengde vil over tid normalt bli en 

del deformert. På 132 kV og høyere spenningsnivå, vil det være ansett som en dårlig konstruksjonsløsning.   

 Det har vært innledet dialog om hvordan man skal håndtere en braced line post og kravet til lasttilfellet 

line-brudd.  

Komposittmaster var også i år oppe til drøfting og også vært behandlet en del, men det er vanskelig å lage 

til bestemmelser og anbefalinger for dette materialet så lenge det ikke er standardisert, og de forskjellige 

produsenter har sine egne oppskrifter. 

Det er 14 medlemmer i NK11. 

8.6.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter  

Følgende dokumenter har vært på kommentar og til votering: 

11/253/CD Overhead lines – Requirements and tests for Aeolian vibration dampers. 

11/254/CD Overhead lines – Requirements and tests for spacers. 

8.6.4 Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer 

Ingen. 

8.6.5 Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Relevant arbeid innenfor CEN/Eurocode : 

B. Nygaard er «project team leader» for ekspertgruppe som skal utarbeide utkast til ny eurokode  

EN1991-1-9 om atmosfærisk ising på konstruksjoner. Prosjektperiode 2017- 2020.  

8.6.6 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs 

komitéer 

Komiteen har fått 3 nye medlemmer: Åse Rognes Statnett SF, Bjørn Egil K. Nygaard Kjeller Vind Teknikk AS, 

Andreas Rosendal Simonsen Eidsiva Nett AS. 

 

                                                                                                                            Peder Hagen 
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 NK 13 -38 Elmålesystemer og måletransformatorer   

Komiteens aktivitet i 2017 er økende og spesielt to områder har bidratt til dette: 

Utvidelse av komiteen fra å bare omhandle NK13 Elmålesystemer, til også å ta inn fagfeltet 

måletransformator og derved bli nasjonal komite for TC 38 Instrument transformers.  Her vil en i starten 

være O-member til at komitéen har fått satt seg.  

Parallelt med dette er det arbeidet med rekruttering til NK13/38 og en har lyktes med å rekruttere nye 

kompetente medlemmer til komiteen. NK13/38 har i dag 9 medlemmer og vi tror at flere medlemmer er på 

vei inn.   

IEC TC13 arbeider med standardisering av systemer for energimåling. Dette omhandler standardisering av 

elmålere, måleutstyr for forhåndsbetaling, pålitelighet og ikke minst standardisering av datautveksling med 

målere. De senere årene er det gjennomført et omfattende arbeid for å få på plass standarder som 

understøtter økt funksjonalitet, krav til personvern, informasjonssikkerhet og dataoverføring på AMS eller 

«smart-metering» som er begrepet som benyttes på engelsk. 

IEC TC38 arbeider med standarder for måletransformatorer. Denne komitéen har tidligere begrenset 

arbeidet til å omhandle konvensjonelle spenning- og strøm-transformatorer som benyttes som givere til 

vern-utrustning, energimåling og kontrollformål i både høy- og lav-spenningsanlegg. Det forventes økt 

aktivitet drevet av ny teknologi som vil komme i årene fremover. Utvikling av optiske/ elektroniske 

måletransformatorer som avgir målesignalet på digitalt format vil endre utførelsen på kontrollanlegg på 

høyere spenningsnivå. På mellomspenningsnivå forventes det å komme lav-effekt måletrafoer som også 

krever nye standarder på giver og instrument-siden  

NK13/38 har bistått NEK i arbeidet med å utarbeide anbefaling av HAN Personvern som NVE er 

oppdragsgiver for.  

Videre har komitéen bidratt til innlegg på NEK selsikkerkonferanse om AMS og HAN-grensesnittet  

NK13/38 har hatt 3 komitemøter i 2017, men har ikke deltatt på internasjonale møter.  

 

I 2017 kom det 3 nye versjoner i IEC62056 serien (DLMS-COSEM suiten) Dette gjelder følgende viktige 

standarder 

IEC62056-5-3 DLMS /COSEM application layer  

IEC62056-6-1 Object Identification system (OBIS)  

IEC62056-6-2 –COSEM Interface Classes   

Steinar Fines 

Komiteleder 
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 NK 14 - Krafttransformatorer 

NK 14 ledes av John-Bjarne Sund som har vært en aktiv leder for komiteen i mange år. Dette arbeidet 

har han videreført også etter at han gikk av med pensjon. Komiteen består for øvrig av følgende 

medlemmer: 

Geir Morten Bjørgvik, Statnett SF 

Snorre Frydenlund, Statoil ASA 

Nemanja Grubor, Møre Trafo AS 

Kjetil Ryen, Statnett SF 

John B. Sund, ABB AS 

Dejan Susa, Statnett SF 

Arnt Tødenes, ABB AS 

Leif T Aanensen, NEK 

NK 14 forvalter standarder som retter seg mot krafttransformatorer. Disse komponentene er meget 

sentrale i kraftforsyningssystemet. I de senere årene har det blitt økt oppmerksomhet om tap i 

krafttransformatorer. EU-kommisjonen har engasjert seg i saken og det er på gang strengere offentlig 

regulering av forholdet. 

Komiteens leder har vært aktiv på den internasjonale arena også i 2017.  

8.8.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

Den norske komiteleder deltok på IEC TC 14 møte i Boston (USA), med to medlemmer. Komiteen var 

dessverre ikke representert på CLC TC 14. 

8.8.2 Avholdte norske komitemøter 

Komiteen har primært fulgt opp sitt ansvarsområde via e-post. 

8.8.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Det vises publisert oversikt over dokumenter som har vært til behandling på henholdsvis IEC og 

CENELECs hjemmesider. 

8.8.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

IEC TC 14 har 36 fastsatte standarder og 14 standardiseringsprosjekter i prosess.  

Tilsvarende tall for CENELEC TC 14 er 56 fastsatte standarder og 12 standardiseringsprosjekter.  

8.8.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Internasjonale standarder er fastsatt i tråd med standard prosedyre. 

8.8.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Intet å melde. 
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8.8.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Intet å melde.  
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 NK 17 - Høyspenningsbrytere og -fordelingsanlegg 

8.9.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

 

Det ble avholdt møter i IEC TC 17, IEC SC 17A og IEC SC 17C i perioden fra 4. april til 6. april 2017 i 

Frankfurt-Langen i Tyskland. Pål Skryten deltok i møtene som delegat fra Norge. 

 

Guilhem Blanchet deltok i SC 17A, MT 36 som vedlikeholder IEC 62271-100, SC 17A, MT 49 som 

vedlikeholder IEC 62271-102 og SC 17C, MT 16 som vedlikeholder IEC 62271-203, men sistnevnte 

gruppe har vært «i dvale». 

Roger Reiersen deltar i arbeidet i SC 17C, MT 14 som vedlikeholder IEC 62271-200. Arbeidet med ny CD 

startet i 2017. Roger fikk ikke reise i møtet i 2017, men har deltatt på møte i 2018. 

Tor Bratsberg deltar i arbeidet i SC17A, MT 45 som vedlikeholder IEC 62271-103. Arbeidet med ny CD 

startet i 2017 med første møte i 2018. 

Pål Skryten deltar i arbeidet i TC 17, MT1 som vedlikeholder IEC 62271-1. Det har ikke vært møter i 

2017. 

 

CENELEC TC 17AC. Det ble avholdt møte i Brussel, Belgia 18. Oktober 2017 uten norsk møtedeltagelse.  

 

Avholdte norske komitemøter 

Det har ikke blitt avholdt møte i NEK NK 17A+C i 2017. 

 

8.9.2 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

NEK NK 17 har i 2017 behandlet og sendt stemme til IEC og CENELEC på 3 stk CDV dokumenter. Det er 

også sendt stemme på 4 stk FDIS dokumenter. Videre har det blitt stemt til IEC på 2 stk NP dokumenter 

og på ett DTR dokument. Alle dokumentene er listet nedenfor. 

 

I tillegg er det avgitt stemme eller sendt kommentarer til IEC på 14 stk andre dokumenter (CD, Q, AC) 

og ett dokument til CENELEC (FprEN 50052): 

 

17/1040/Q 

17A/1140, 1162, 1164/Q 

17A/1129, 1159/CD 

17A/1143, 1147, 1150/AC 

17C/653, 657, 667, 668/CD 

17C/658/DC 

 

17/1033/FDIS 02-2017: IEC 62271-1 Ed. 2: High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common 

specifications for alternating current switchgear and controlgear 

 

17A/1125/CDV 10-2016: IEC 62271-110 Ed. 4: High-voltage switchgear and controlgear – Part 110: 

Inductive load switching 

 

17A/1135/FDIS 02-2017: Amendment 2 to IEC 62271-100 Ed. 2: High-voltage switchgear and 

controlgear – Part 100: Alternating current circuit-breakers 

 

17A/1144/NP 05-2017: PNW 17A-1144: IEC 62271-113: High-voltage switchgear and controlgear – 

Alternating current circuit-breakers with intentionally non-simultaneous pole operation  
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17A/1146/CDV 07-2017: IEC 62271-102 Ed. 2: High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: 

Alternating current disconnectors and earthing switches 

 

17A/1149/FDIS 06-2017: Amendment 1 to IEC 62271-101 Ed. 2: High-voltage switchgear and 

controlgear – Part 101: Synthetic testing 

 

17A/1151/FDIS 07-2017: IEC 62271-1 Ed. 4: High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: 

Inductive load switching 

 

17A/1153/FDIS 08-2017: IEC 62271-111 Ed. 3: High-voltage switchgear and controlgear - Part 111: 

Automatic circuit reclosers for alternating current systems up to and including 38 kV 

 

17A/1161/DTR 10-2017: IEC TR 62271-306 A1 Ed. 1: High-voltage switchgear and controlgear - Part 

306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 and other IEC standards related to alternating current circuit-

breakers 

 

17C/654/NP 11-2016: PNW 17C-654: IEC 62271-215: Phase comparator 

 

17C/670/CDV 09-2017: IEC 62271-209 Ed. 2.: High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable 

connections for gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and 

extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations 

4. Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer 

IEC 62271-1:2017-07 Ed. 2.0, High-voltage switchgear and controlgear – Part 1 Common specifications 

for alternating current switchgear and controlgear 

 

IEC 62271-100:2017-06 Ed. 2.2, High-voltage switchgear and controlgear – Part 100 Alternating-current 

circuit-breakers 

 

IEC 62271-101:2017-11 Ed. 2.1, High-voltage switchgear and controlgear – Part 101 Synthetic testing 

 

IEC 62271-110:2017-10 Ed. 4.0, High-voltage switchgear and controlgear – Part 110 Inductive load 

switching 

 

Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

De europeiske normene (IEC, EN, IEC TR og IEC/IEEE) blir automatisk gjort gjeldende som norske 

normer. 

 

8.9.3 Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

 

Intet. 

 

8.9.4 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Det har blitt oppnevnt ett nytt medlem i NEK NK 17 i 2017. Dette er Magnus Hansen fra 

ABB Divisjon Kraftprodukter i Skien. 

Det har blitt utmeldt ett medlem fra NEK NK 17 i 2017. Dette er Øystein Gåserud fra 

NVE i Oslo. 

NEK NK 17 hadde ved årets slutt 11 medlemmer 

 

Pål Skryten  
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 NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste 

innretninger  

 

Årsrapporten beskriver vesentlige saker normkomiteen har behandlet under året, inkludert relatert arbeid 

i IEC og CENELEC. 

8.10.1 Landstrømstilkobling for skip  

NK18 har i 2017 støttet opp om NEKs prosjekt om etableringen av et nasjonalt landstrømsforum. NEK 

har inngått en samarbeidsavtale med Enova om drift av et landstrømsforum som skal ta for seg 

elektrifiseringen av skipsfarten. NEK har engasjert Tor Andersen som prosjektleder for forumet. (12 april 

2018 ble første Landstrømsforum holdt i Norsk Industris Lokaler i Oslo) 

 

I tillegg fikk NEK med NK18 fikk i 2017 fylt rollen som convener i arbeidsgruppen JWG 28 gjennom 

medlemmet Thomas Høven. JWG28 er en felles arbeidsgruppe for IEC, IEEE og ISO. Det ble holdt et 

arbeidsgruppemøte i 2017 der en ny revisjon av høyspentstandarden IEC/IEEE 80005-1 for 

landstrømstilkobling nærmer seg ferdigstillelse, mens lavspentstandarden IEC/IEEE 80005-3 har behov 

for et større arbeide før en ferdig utgave er klar. 

8.10.2 DC-distribusjonsanlegg på skip 

 

NK 18 var sentral i utviklingen av standard for DC på skip og det ble i 2017 publisert ett dokument, IEC 

PAS 63108. PAS er en såkalt «pre-standard», men arbeidet med videre utvikling til en internasjonal 

standard pågår for fullt. Arbeidsgruppen WG 33, ledes av Lars Barstad fra NK 18 (Siemens).  

8.10.3 Revisjon av offshorestandardene IEC 61892 

 

Arbeidet med revisjon av de internasjonale offshorestandardene IEC 61892 har pågått i flere år og 

nærmer seg nå slutten. I løpet av 2017 ble andre høringsrunde ferdig og alle syv deler av IEC 61892-

serien forventes nå å bli publisert i begynnelsen av 2019. Arbeidet ledes av Geir Bull-Njaa fra NK 18 

(NEK) 

8.10.4 Subsea 

NK 18 har videreført en egen underkomite for Subsea standardisering. NK 18 C og den internasjonale 

arbeidsgruppen JWG 31 er nå i gang med transformatorer i tillegg til kontakter. NK 18 C og det 

internasjonale arbeidet JWG 31 ledes av Steinar Midttveit (Statoil) 

8.10.5 Offshore vind  

Komiteen følger utviklingen med elektriske installasjoner for offshore vindenergisystemer. Temaet er 

aktuelt for IECs komiteer TC 99 for høyspentinstallasjoner, TC 88 for vindenergisystemer, samt TC18 for 

skip og offshore. Det ble i 2017 avholdt samtaler mellom TC 18 og TC 99 der en oppnådde forståelse for 

at offshorestandardene også bør kunne benyttes for offshore vindinstallasjoner, men at dette vil kreve 

ytterligere revisjon. Revisjonsarbeidet med IEC 61892 hadde kommet for langt i prosessen til at dette 

arbeidet kunne starte, men det ble gjort noen endringer på CDV-utgave. Tilpasning for offshore wind 

lingger derfor på planen for neste revisjon. 
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8.10.6 Revisjon av FME 

NK18 støtter DSB i sitt arbeid med revisjon av FME. Vedlegg II som inneholder tekniske krav er 

gjennomgått og anbefalt fjernet i neste revisjon av FME. Dette genererte en rekke innspill til IEC-

standardene der arbeidsgruppen mente kravene ikke var dekkende. Arbeidsgruppen går nå videre for å 

anbefale endringer på resten av FME-teksten. Arbeidet vil holde på utover 2018. 

 

8.10.7 Revisjon NEK 410 

Flere standarder i IEC 60092 serien er revidert siden NEK 410 sist ble publisert. Revisjonsarbeidet er i 

gang og NEK har leid inn Arne Flatekval til arbeidet med teknisk oversettelse. Det er fortsatt store 

mengder dokumenter som gjenstår før NEK 410 kan gis ut på nytt. Dette har fått NEK til å vurdere om 

NEK 410 bør struktureres på en annen måte slik at det kan gis ut oftere. 

 

8.10.8 IEC TC 18 sekretariat 

 

NEK har sekretariatet i IEC TC 18. Fagsjef Arild Røed i NEK utøver sekretærrollen. I 2017 ble det ikke 

gjennomført plenarmøte, men det ble avhold Chairmans Advisory Group -møte. Plenarmøtet for 2018 

planlegges til Frankrike i Oktober.  

 

8.10.9 CENELEC TC 18X sekretariat 

 

NEK har også sekretariatet i CENELEC TC 18X. Det er ingen aktive arbeidsgrupper eller konkrete 

standardiseringsprosjekt pågående, men sekretariatet monitorerer aktuelle saker og involverer seg ved 

behov. Eksempler på dette er tidligere anerkjenning av IEC 60092-507 med publisering av EN 60092-

507. Videre, aktiv deltagelse i forbindelser med «standardization request» fra EU-kommisjonen 

vedrørende maskiner knyttet til borevirksomhet offshore. Det er også en sak pågående som vedrører 

landstrømstilkobling for ferskvannsskip, og som kan ha interesse for landstrømforum. 

8.10.10 NORSOK E-001 

 

Det er stadig aktuelt for interessenter å overføre NORSOK E-001 til NEK/NK18 for videre behandling. 

Komiteen er foreløpig avventende til et transaksjonsforslag fra Standard Norge. 

 

8.10.11 Administrativt 

Komiteens medlemmer og annen informasjon: http://www.nek.no/komiteer/nk18/ 

Endringer i komiteen: 

• Nytt medlem 2017-04-07:  Thomas Høven, Siemens 

• Nytt medlem 2017-04-25:  Ole Johnny Zetterstrøm, Blueday Technology AS 

• Nytt medlem 2017-06-09:  John Olav Lindtjørn, ABB 

• Nytt medlem 2017-06-17:  Ricardo Costa, Kongsberg Maritime 

• Nytt medlem 2017-11-28:  Sigmund Skoge, Aker BP, ASA 

 

• Utmeldinger:    Lena Bullgård, Apoint AS 

 

http://www.nek.no/komiteer/nk18/
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Rekruttering av nye medlemmer er en prioritert oppgave for komiteen, og det vektlegges å motivere alle 

medlemmer til å søke mer innflytelsesrike roller i IEC sine arbeidsgrupper. Komiteen ser med forventning 

på de mulighetsrom som markedet indikerer for våre maritime næringer i 2018/2019. 
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 NK - 20 Elektriske kabler 

8.11.1 Medlemmer: 

Komiteens medlemmer og annen informasjon:  

http://www.nek.no/komiteer/nk20/ 

Endringer i komiteen: 

• Nytt medlem 2017-11-17: Birger Hodt, DRAKA NORSK KABEL AS 

• Nytt medlem 2017-12-12: Hans Lavoll Halvorsen, SINTEF ENERGI AS 

• Utmelding: Ingen 

Medlemsliste: 

Medlem: Firma: 

Benjaminsen, Jan Tore SINTEF ENERGI AS 

Brattbakk, Bjørnar F. ENERGI NORGE AS 

Bull, Ivar DNV GL AS 

Foss-Pedersen, Geir DRAKA NORSK KABEL AS 

Gaspari, Roberto NEXANS NORWAY AS 

Granheim, Ivar NEXANS NORWAY AS 

Halvorsen, Hans Lavoll SINTEF ENERGI AS 

Hodt, Birger DRAKA NORSK KABEL AS 

Hole, Petter STATENS VEGVESEN 

Nielsen, Stian NEXANS NORWAY AS 

Nilsen, Lars N. MILTRONIC AS 

Pedersen, Pål K. ELEKTROSKANDIA NORGE AS 

Ruud, Jan Kristian GENERAL CABLE NORDIC AS 

Ryen, Arve NEXANS NORWAY AS 

Røed, Arild NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE 

Syrtveit Larsen, Vegard NEXANS NORWAY AS 

 

Rekruttering av nye medlemmer er en prioritert oppgave for komiteen, og det vektlegges å motivere alle 

medlemmer til å søke innflytelsesrike roller i IEC- og CENELEC sine arbeidsgrupper 

8.11.2 Deltagelse i IEC og CENELEC 

 

http://www.nek.no/komiteer/nk20/
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CLC/BTTF   62-3: (Drift av elektriske anlegg) Bjørnar Brattbakk 

CLC TC20 WG09: (1kV-MV-HV)   Arve Ryen 

CLC/TC20 WG11: (Koblingsmateriell)  Jan Tore Benjaminsen 

IEC TC20 WG16: (1kV-MV-HV)   Stian Nilsen 

IEC TC20 WG17: (Lavspent og testmetoder) Ivar Granheim (Co-Convenor) 

IEC TC20 WG18: (Branntestmetoder)  Ivar Bull, Geir Foss Pedersen 

IEC TC20 WG19: (Belastningsberegninger) Roberto Gaspari (Convenor) 

 

8.11.3 Deltakelse i internasjonale TC 20 møter: 

I 2017 deltok ingen fra NK20 i CENELEC TC20 møtet. 

I 2017 deltok: Ivar Granheim, Stian Nielsen, Roberto Gaspari, Arve Ryen og Geir Foss Pedersen i de 

nevnte arbeidsgruppemøtene.  

 

8.11.4 Hovedsaker komiteen og komiteens medlemmer har være engasjert i 

under 2017: 

CPR/Byggevareforordningen – nye brannkrav til kabler i Europa 

Etter avtale med norske myndigheter, ved DiBK, DSB, Nkom og bransjen ved Europacable-Norge, ble det 

enighet om at de norske minimumskravene best kunne beskrives i et tillegg til Installasjons-Standarden - 

NEK 400. Et slikt tillegg NEK 400:2014/AC1:2017 ble gjort gjeldende fra 01.07.2017 og vil bli innarbeidet 

i NEK 400:2018.  

Alle nasjonale og CENELEC – Produkt –Standarder som favner kabler som er ment til fast og varig 

installasjon i bygg og byggverk må revideres for å referere til CPR-ordningen. Eksempler på dette er 

deler av EN 50525 (Lavspente kraftkabler).  

NK 20 har startet dette arbeidet ved å revidere NEK 591 og CLC HD 604-5D.  

CENELEC  

Det er startet en revisjon av alle CENELEC produkt Standarder som ligger under CPR. Dette gjelder også 

de såkalte katalog-Standardene, som HD 603 og HD 604. Disse beskriver krav til flere kabeltyper som er 

mye brukt i Norge, som for eksempel PFSP 1kV (HD 603-3J) og IFSI 1kV (HD 604-5D). 

En kompliserende faktor er EU-kommisjonens pålegg om å legge til et lov-forankret AnnexZZ til alle 

produkt-Standarder med henvisning til LVD/Lavspenningsdirektivet. 

NK 20 har startet revisjon av de aktuelle delene i henhold til føringer gitt av CENELEC TC20. 

Avholdte komitemøter i NK20 og intern kommunikasjon 

Det ble avholdt to møter i 2017: 28.02.2017 og 05.09.2017. 

Mye av kommunikasjonen i NK20 skjer via elektroniske hjelpemidler, for eksempel avstemning av 

arbeidsdokumenter. 

Alle dokumentene refereres i NK 20-møtene for gjensidig informasjon om resultatet av de nasjonale og 

internasjonale avstemningene og for eventuelt nye kommentarer til CD og CDV -dokumenter. 

Sirkulerte arbeidsdokumenter 

NK20 vurderte i alt 116 IEC dokumenter og 47 CELELEC-dokumenter i 2017. Blant disse har følgende 

prosjekter hatt hovedfokus, hvor flere nå er utgitt: 

 

IEC: 
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WG17 – Low voltage and Test methods: 

IEC 62930: Koblingskabel for solcellepaneler. 

IEC 62893: Ladekabler for El og Hybrid –kjøretøy, Part 1, 2 og 3 for AC lading og Part 4 for DC lading. Del 4 
er nå delt i to, hvor del 4.2 inkluderer kjøle-komponenter. 

IEC 60811-serien: Testmetoder for ikke metalliske materialer. 

IEC 63010: Halogen-fri koblingskabel UTEN krav til røykutvikling ved brann. 

IEC 60227: Lavspentkabler, inkl. en ny Halogenfri/røyksvak heiskabel. 

LVDC: Det er økt fokus på LVDC-systemer for bruk i land uten El-nettverk, og for drift og lading av PC, TV, 

LED, etc. 

WG16 – High voltage: 

IEC 63026: MV AC sjøkabel til og med 72,5 kV, link til vindmølleparker. 

IEC 60502-1: Revisjon og flere krav til HFFR-LS kappematerialet, ST8. 

IEC 60840: HV-kabel med ekstrudert isolasjon, max 150 kVAC  

IEC 62067: HV-kabel med ekstrudert isolasjon, max 500 kVAC. 

IEC 61238: Testmetoder for konnektorer/skjøter 1-36 kV. 

IEC 62895: HVDC-kabler. 

IEC 60230: Impuls test på kabler og tilhørende komponenter. 

WG18 – Fire tests:  

Revisjon av IEC 60331-serien for branntest på funksjonsdyktige kabler. 

En branntest for MV-kabler er under arbeid, IEC 60331-3 og en test ved høyere temperaturer, 1000 °C.  

IEC 60331-11, 21, 23, 25 blir ikke vedlikeholdt lenger. 

IEC 60331-Part 1, 2, 3 erstatter ovenstående. 

IEC 60332-1 og IEC 60332-3 –seriene for flamme – og brannspredningstester. 

IEC 60754-3, testmetode for direkte påvisning av halogener i polymere materialer via ione-kromatografi. 
 

WG19 – Current ratings: 

IEC 60287-2-3: Belastningsberegninger for kabler forlagt i tunneler. 

IEC TR 62602: AWG-lederdimensjoner og krav, som benyttes i USA, hvor det krav til større lederdimensjoner 
ønskes inkludert.   

CENELEC: 
WG 10 – Fire Performance Tests 

Revisjoner av test- og metode –Standarder under Byggevareforordningen/CPR og EU kommisjonens mandat 
M/443 og M/117 til CENELEC og CEN, som: EN 50575, CLC/TS 50576, EN 50577, EN 13501-6. 
 

EN 50399: Branntest under CPR som bygger på IEC 60332-3. Variasjoner mellom testenheter undersøkes 
nærmere i samarbeid med organisasjonen for sertifiserende organer under CPR, SH02 WG10. 

WG 09 – Cables for electricity supply companies 

Betydelige prosjekter ved revisjon av HD-Standarder, som:  

HD 626: 1kV isolerte hengekabler, «EX».  

HD 603: 1kV distribusjons-kabler.  
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HD 604: 1kV kabler med spesielle brannegenskaper.  

HD 605: Testmetoder.  

HD 620: 3,6 – 36 kV kabler.  

HD 361: CENELEC Typebetegnelser for kable.  

HD 632: 36-150 kV kabler. 

WG 11 – Accessories 

HD 629: Testmetoder for koblingsmateriell til kabler. 

WG12 – Railway Cables  

NK 20 er ikke direkte deltakende, men følger med i hvilke Standarder som er under revisjon og 

utarbeidelse: 

EN 50305 and 50306: Kabler til rullende materiell, tradisjonelle og tynnere dimensjoner, og røyksvake kabler 
er i fokus. 

EN 50382: High temperature cables 

PT 62995: Installasjonsregler 

EN 50343: Kabel-installasjoner 

WG 13 – Covered overhead lines 

EN 50397: hengekabler med merkespenning over 1kV, max 36 kV. 
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 NK 23 - Installasjonsmateriell 

8.12.1 Internasjonale møter med norsk deltagelse: 

Det har ikke vært internasjonalt plenarmøte i IEC TC 23 i løpet av 2017.   

    

Komiteleder Nils-Magnus Hagen har deltatt på følgende arbeidsgruppemøter i 2017 

• IEC TC23WG8: deltatt på 1 av 1 møter 

• IEC TC23MT11: deltatt på 1 av 1 møter 

• IEC TC23 AHG1: deltatt på 1 av 1 møter 

TC23WG8 er arbeidsgruppe til elektrisk utstyr for likestrøm (Electrical accesories for direct current)  

IEC TC23MT11 er arbeidsgruppe for harmonisering av generelle regler for elektrisk utstyr (Electrical 

accessories - Harmonization of general rules) 

IEC TC23AHG1: er arbeidsgruppe for krav til produkter som brukes utenfor temperaturomerådene 

definer i relevante TC23 produktstandarder (Conditions for electrical accessories to be used at 

temperatures outside the range of the existing standards). 

8.12.2 Det har ikke vært avholdt komitémøter i 2016 siden gruppen har kun et 

medlem.   

8.12.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter: 

Det har vært 11 dokumenter til behandling i IEC TC 23 og ingen dokumenter i CLC SR23.   

Utgitte IEC og/eller Cenelec-standarder: 

TC 23 IEC TR 61916:2017 Edition 4.0 (2017-03-28) 

Electrical accessories - Harmonization of general rules 

TC 23 IEC 63044-1:2017  Edition 1.0 (2017-01-27) 

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control 

Systems (BACS) - Part 1: General requirements 

TC 23 IEC 63044-3:2017 Edition 1.0 (2017-01-27) 

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control 

Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements 

TC 23 IEC 63044-5-1:2017 Edition 1.0 (2017-01-27) 

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control 

Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up 

TC 23 IEC 63044-5-2:2017 Edition 1.0 (2017-01-27) 

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control 

Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, 

commercial and light-industrial environments 

TC 23 IEC 63044-5-3:2017 Edition 1.0 (2017-01-27) 

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control 

Systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industrial 

environments 

 

  

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1299
https://webstore.iec.ch/publication/31956
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1299
https://webstore.iec.ch/publication/32244
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1299
https://webstore.iec.ch/publication/26790
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1299
https://webstore.iec.ch/publication/31261
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1299
https://webstore.iec.ch/publication/26849
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1299
https://webstore.iec.ch/publication/27671
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8.12.4 Vedtatt norske standarder eller forslag til slike 

Ingen særnorske normer er vedtatt. Alle utgitte standarder fra Cenelec og IEC 

blir forløpende vedtatt.  

8.12.5 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, Cenelec og Norek 

Ikke noe arbeid utenfor dette området. 

8.12.6 Endringer i oppbygging og eller arbeidsområdet for NK 23. 

Ingen endring. 

  Nils Magnus Hagen 
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 NK 23B – Plugger, stikkontakter og brytere 

8.13.1 Internasjonale møter med norsk deltagelse: 

Det har ikke vært avhold internasjonalt plenarmøte i IEC TC 23 SC23B i 2017.  

 

Øvrige internasjonale møter:  

• IEC TC23 SC23B MT4:  Nils Magnus Hagen deltatt på 11 av 11 møter. 

• IEC TC23 SC23B MT6:  Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte. 

• CLC TC23BX    Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte. 

• CLC TC23BX WG3  Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte. 

• CLC TC23BX WG4  Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte. 

• CLC TC23BX WG12  Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte. 

• Europeisk SCHUKO-gruppe: Det har ikke vært avholdt møter i løpet av året. 

For møter i IEC TC23SC23B MT4 inngår møter i arbeidsgrupper for „Terminals“, „Load profile“, og 

„Climate“ og „USB incorporated in Socket outlets“.  1 av møtene har vært gjennomført som 

telefonkonferanser.  Undertegnede har vært „Convenor“ for arbeidsgruppen „Climate“ 

 

Det har ikke vært avholdt møter i arbeidsgruppene for Luminaire couplers i 2017 (IECTC23 SC23B MT11 

og CLC23BX WG6) 

8.13.2 Avholdte norske komitemøter 

 

Det er avholdt 4 norske komitémøter i NK23B i 2017.  De fleste fleste møtene har hatt fokus på 

interansjonalt arbeid i de forskjellige AHWG i IEC, eks. AHWG Climate.   Det har også vært diskutert 

generall status i IEC på TC23B standarder og neste vedlikeholdsrunder. Det har i år ikke vært noen 

vedlikeholdsarbeid gjort med nasjonal standard for stikkontakter.  

8.13.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter: 

Totalt var det 24 dokumenter til behandling fra IEC TC 23B.  

8.13.4 Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer: 

 

SC 23B IEC 60669-1:2017 Edition 4.0 (2017-02-22) Switches for household and similar fixed-
electrical installations - Part 1: General requirements 

SC 23B IEC 60884-2-5:2017 Edition 2.0 (2017-05-11) Plugs and socket-outlets for household 
and similar purposes - Part 2-5: Particular requirements for adaptors 

CLC 23 BX EN 61995-1:2008/A1:2017 Devices for the connection of luminaires for household 
and similar purposes - Part 1: General requirements 

CLC 23 BX EN 61242:1997/A13:2017 Electrical accessories - Cable reels for household and 
similar purposes 

CLC 23 BX EN 61995-2:2009/A1:2017 Devices for the connection of luminaires for household 
and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL 

8.13.5 Vedtatte norske standarder eller forslag til slike. 

Det er ikke vedtatt utgitt nye norske standarder i 2017. 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1418
https://webstore.iec.ch/publication/31935
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:2022138451233::::FSP_ORG_ID:1418
https://webstore.iec.ch/publication/31112
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1684549115976601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257219,60113,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1684549115976601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257219,64634,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1684549115976601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257219,60114,25
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8.13.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, Cenelec og Norek. 

Ikke noe aktivitet.  

8.13.7 Endringer i oppbygging og/eller arbeidsområdet for NK23B 

Ingen endring. 

 

Nils Magnus Hagen 
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 NK 31 – Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder 

Vesentlige saker komiteen har jobbet med under året 

8.14.1 NEK 420 

NEK 420A og NEK 420B er publisert. NEK jobber nå med NEK 420C som ved utgivelse vil erstatte NEK 

420 fra 2010. I tillegg jobbes det med en guide som blir publisert som NEK 420D  

8.14.2 Bruk av direkte kabelgjennomføring med press på ytre kappe 

NK31 mener at bruk av direkte kabelgjennomføring med press på ytre kappe (through-gland) kan være 

både sikrere og kostnadsbesparende under bestemte forhold og gitte kriterier. Komiteen jobber derfor 

aktivt for å endre IEC-standardene slik at dette tillates innenfor bestemte rammer. Aktuell arbeidsgruppe 

er MT 60079-14 og MT 60079-17. 

8.14.3 Kompetansestandard 

IECEx har i en årrekke utviklet et sertifiseringsprogram for personer kompetanse knyttet til 

eksplosjonsfarlige områder. Tiden har nå kommet til at TC 31 skal utarbeide en standard for kompetanse 

som IECEx skal kunne sertifisere etter. Temaet er generelt omstridt og det er et utfordrende arbeid mht. 

å bestemme kompetansenivå, samt metoder for å kunne dokumentere dette. 

8.14.4 Nordisk møte 

Møtet med den svenske Ex-komiteen ble gjennomført i god tradisjon. I 2016 ble også Finland og 

Danmark inviterte. Lederen for den finske komiteen stilte opp, noe som resulterte i planer for felles møte 

i Finland for 2017. Møtet er viktig for å diskutere aktuelle saker og problemstillinger, men også for å 

bygge nettverk og være forberedt på å stå sammen når vanskelige saker dukker opp internasjonalt  

8.14.5 IEC tar ansvar for ikke-elektrisk utstyr 

 

Tett samarbeid har pågått mellom CEN og IEC i flere år med videreutvikling av standardene for ikke-

elektrisk utstyr. SC31M ble opprettet allerede i 2007, men det er først nå i de siste årene at det har 

kommet ut flere standarder. Noen av dem er reviderte utgaver av tidligere CEN-standarder 

8.14.6 NK31 negativ til forslaget til revidert IEC 60079-13 

Flere nasjoner har vist skepsis til den nye utgaven av IEC 60079-13. NK31 har identifisert forhold som 

bryter med god praksis og de rutiner som gjelder i Norge. NK31 stemte negativt på den siste utgaven av 

standarden og formulerte et norsk forord til NEK IEC 60079-13 som problematiserer en rekke forhold. 

Komiteen jobber aktivt sammen med NK 18 for om mulig kunne legge inn krav i IEC 61892-7 

8.14.7 Revisjon av EN 50381 – flyttbare konteinere 

Etter avtale med CENELEC TC 31 har NK31 utarbeidet forslag til revidert EN 50381. En arbeidsgruppe er 

nå etablert med Roar Olsen fra NK 31 som leder/convener 

8.14.8 Sterk deltagelse i arbeidet med Safety devices 

Safety devices er et nytt viktig prosjekt i IEC der NK 31 deltar aktivt. NK31 tar sikte på å ivareta de 

norske interessene i dette arbeidet 
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8.14.9 Arbeidet med ny standard for forbrenningsmotorer 

Arbeidet med forbrenningsmotorer kategoriseres som viktig. Dessverre har komiteen få personer med 

kompetanse på feltet. Jan Narve Bakken deltar aktivt og NEK har i tillegg engasjert Odd Thommassen for 

å ivareta norske interesser på dette feltet. NK31 søker nye medlemmer med kompetanse på dette feltet.  

8.14.10 Administrativt 

Komiteens medlemmer og annen informasjon: www.nek.no/nk31 

Endringer i komiteen: 

• Nytt medlem 2017-01-18: Ole Bjarte Henriksen, HITEC PRODUCTS AS 

• Nytt medlem 2017-10-02: Preben Storås, SIMTRONICS AS 

• Nytt medlem 2017-10-16: Tom Inge Sporkland, APPLY RIG & MODULES AS 

• Nytt medlem 2017-10-27: Dag Ivar Roald, ADEPTOR AS 

• Utmelding 2017-01-18: Arvid Bjerkestrand, ARVID M. BJERKESTRAND 

• Utmelding 2017-01-09: Stein Erik Uldalen, STATOIL ASA 

 

Rekruttering av nye medlemmer er en prioritert oppgave for komiteen, og det vektlegges å motivere alle 

medlemmer til å søke innflytelsesrike roller i IEC sine arbeidsgrupper. Komiteen ser med forventning på 

de mulighetsrom som markedet indikerer for våre næringer i 2018/2019. 

 

 

 

  

http://www.nek.no/nk31
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 NK 34 - Lamper og tilhørende utstyr  

8.15.1 Avholdte internasjonale møter – norsk deltagelse (IEC – Cenelec) 

IEC TC 34 med underkomiteer hadde plenarmøte i Wien 12 – 15. desember 2017. 

Fra Norge deltok komiteleder Tore Ledaal (Nemko) på plenarmøte i hovedkomiteen TC34. 

 

Norge er P-medlem i hovedkomite TC 34 samt SC 34C (tilbehør for lamper) og SC 34D (Lysarmaturer). 

Asle Åsmul (SG Armanturen) deltar i arbeidsgruppe IEC SC 34D WG 1 Lumex . Norge er O-medlem av SC 

34A (Lamper) og SC 34B (Lampeholdere og sokler) 

 

Cenelec TC34Z og TC34A ble i 2017 oppløst og hører inn under Cenelec TC34.  

8.15.2 Avholdte norske komitemøter 

NK 34 har avholdt to komitemøter i løpet av 2017. Begge møtene ble avholdt hos NEK, «vårmøtet» den 

9. mai og «høstmøtet» den 10. oktober. Komiteens medlemmer i 2017 var Tore Ledaal (Nemko), Er lend 

Lillelien (Ing. Per Rasmussen AS), Asle Åsmul (SG Armaturen) , Geir Sylte (Glamox), Erik Hansen (DSB) 

og Trond Salater (NEK).  

8.15.3 Sirkulerte internasjonale dokumenter 

IEC TC34 hadde totalt 122 dokumenter til behandling i 2017. Av disse var 10 på nivå med 

CDV eller FDIS. For underkomiteene hvor vi er P-medlem, IEC SC 34C og IEC SC 34D har det 

vært henholdsvis 134 og 111 dokumenter til behandling. I SC 34C var det av de 115 

dokumentene 25 som var på nivå med CDV eller FDIS. For SC 34D var det av de 111 

dokumentene 3 som var på nivå med CDV eller FDIS. I Cenelec CLC TC 34 har det vært totalt 

161 dokumenter, mange av disse er parallelle med IEC TC 34 og de respektive 

underkomiteer SC 34A, SC 34B, SC 34C og SC 34D. Alle disse dokumentene kan finnes på 

IECs og Cenelecs web-sider under Advanced search: 

www.iec.ch - www.cenelec.eu 

Utgitte IEC og/eller Cenelec-standarder.  

 

TC 34  IEC TR 61547-1:2017 Edition 2.0 (2017-10-19) Equipment for general lighting purposes 

- EMC immunity requirements - Part 1: An objective light flickermeter and voltage 

fluctuation immunity test method 

TC 34  IEC 62386-301:2017 Edition 1.0 (2017-05-19) Digital addressable lighting interface - 

Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons 

TC 34  IEC 62386-302:2017 Edition 1.0 (2017-05-19) Digital addressable lighting interface - 

Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices 

TC 34  IEC 62386-303:2017 Edition 1.0 (2017-05-19) Digital addressable lighting interface - 

Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor 

TC 34  IEC 62386-304:2017 Edition 1.0 (2017-05-19) Digital addressable lighting interface - 

Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor 

 

SC 34C IEC 61347-1:2015+AMD1:2017 CSV Edition 3.1 (2017-09-29) Lamp controlgear - Part 1: 

General and safety requirements 

SC 34C IEC 61347-1:2015/AMD1:2017 Edition 3.0 (2017-09-29) Amendment 1 - Lamp 

controlgear - Part 1: General and safety requirements 

http://www.iec.ch/
file:///C:/Trond%20folder/NEK/TC34%20Lamper%20og%20tilhørende%20utstyr/NEK%20NK34/Årsrapporter%20NEK%20NK%2034/2016/www.cenelec.eu
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1235
https://webstore.iec.ch/publication/60022
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1235
https://webstore.iec.ch/publication/28605
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1235
https://webstore.iec.ch/publication/26639
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1235
https://webstore.iec.ch/publication/34288
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1235
https://webstore.iec.ch/publication/33647
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/61567
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/31824
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SC 34C IEC 61347-2-7:2011+AMD1:2017 CSV Edition 3.1 (2017-10-13) Lamp controlgear - Part 

2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency 

lighting (self-contained) 

SC 34C IEC 61347-2-7:2011/AMD1:2017 Edition 3.0 (2017-10-13) Amendment 1 - Lamp 

controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear 

for emergency lighting (self-contained) 

SC 34C IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017 CSV Edition 1.1 (2017-07-13) Lamp controlgear - 

Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with 

luminaires 

SC 34C IEC 61347-2-11:2001/AMD1:2017 Edition 1.0 (2017-07-13) Amendment 1 - Lamp 

controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits 

used with luminaires 

SC 34C IEC 62386-332:2017 Edition 1.0 (2017-12-13) Digital addressable lighting interface - 

Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback 

SC 34C IEC 62733:2015/COR1:2017 Edition 1.0 (2017-08-17) Corrigendum 1 - Programmable 

components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements 

 

SC 34D 

IEC 60570:2003+AMD1:2017 CSV Edition 4.1 (2017-04-05) Electrical supply track 

systems for luminaires 

SC 34D 

IEC 60570:2003/AMD1:2017 Edition 4.0 (2017-04-05) Amendment 1 - Electrical supply 

track systems for luminaires 

SC 34D 

IEC 60598-1:2014+AMD1:2017 CSV Edition 8.1 (2017-09-15) Luminaires - Part 1: 

General requirements and tests 

SC 34D 

IEC 60598-1:2014/COR3:2017 Edition 8.0 (2017-05-19) Corrigendum 3 - Luminaires - 

Part 1: General requirements and tests 

SC 34D 

IEC 60598-1:2014/AMD1:2017 Edition 8.0 (2017-09-15) Amendment 1 - Luminaires - 

Part 1: General requirements and tests 

SC 34D 

IEC 60598-2-4:2017 Edition 3.0 (2017-04-21) Luminaires - Part 2-4: Particular 

requirements - Portable general purpose luminaires 

SC 34D 

IEC 60598-2-4:2017 RLV Edition 3.0 (2017-04-21) Luminaires - Part 2-4: Particular 

requirements - Portable general purpose luminaires 

SC 34D 

IEC 60598-2-17:2017 Edition 2.0 (2017-05-30) Luminaires - Part 2-17: Particular 

requirements - Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and 

indoor) 

SC 34D 

IEC 60598-2-22:2014+AMD1:2017 CSV Edition 4.1 (2017-09-22) Luminaires - Part 2-22: 

Particular requirements - Luminaires for emergency lighting 

SC 34D 

IEC 60598-2-22:2014/AMD1:2017 Edition 4.0 (2017-09-22) Amendment 1 - Luminaires - 

Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting 

 

Cenelec: 

 

CLC/TC 34  EN 60061-1:1993/A56:2017/AC:2017-11 (2017-11-24) Lamp caps and holders together 

with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/61705
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/33497
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/61055
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/30392
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/33993
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1343
https://webstore.iec.ch/publication/61039
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/60397
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/30507
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/61464
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/60228
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/32809
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/32500
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/60570
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/34497
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/61527
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:6070958270967::::FSP_ORG_ID:1344
https://webstore.iec.ch/publication/28903
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1582178973272901::::FSP_ORG_ID:2317905,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1582178973272901::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:2317905,66176,25
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CLC/TC 34  EN 60061-1:1993/A55:2017 (2017-03-31) Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps 

CLC/TC 34  EN 60061-1:1993/A56:2017 (2017-08-25) Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps 

CLC/TC 34  EN 60061-2:1993/A52:2017 (2017-08-25) Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders 

CLC/TC 34  EN 60061-3:1993/A53:2017 (2017-07-28) Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges 

CLC/TC 34  EN 60061-4:1992/A15:2017 (2017-08-25) Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general 

information 

CLC/TC 34  EN 60081:1998/A6:2017 (2017-11-17) Double-capped fluorescent lamps - Performance 

specifications 

CLC/TC 34  EN 60400:2017 (2017-09-22) Lampholders for tubular fluorescent lamps and 

starterholders 

CLC/TC 34  EN 60598-1:2015/AC:2017-05 (2017-05-26) Luminaires - Part 1: General requirements 

and tests 

CLC/TC 34  EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01 (2017-01-20) Luminaires - Part 2-20: Particular 

requirements - Lighting chains 

CLC/TC 34  EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01 (2017-01-20) Luminaires - Part 2-21: Particular 

requirements - Rope lights 

CLC/TC 34  EN 60809:2015/A1:2017 (2017-07-28) Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical 

and luminous requirements 

CLC/TC 34  EN 60810:2015/A1:2017 (2017-06-02) Lamps for road vehicles - Performance 

requirements 

CLC/TC 34  EN 60838-1:2017 (2017-04-28) Miscellaneous lampholders - Part 1: General 

requirements and tests 

CLC/TC 34  EN 60838-1:2017/A1:2017 (2017-08-04) Miscellaneous lampholders - Part 1: General 

requirements and tests 

CLC/TC 34  EN 60838-2-3:2017 (2017-04-28) Miscellaneous lampholders - Part 2-3: Particular 

requirements - Lampholders for double-capped linear LED lamps 

CLC/TC 34  EN 60901:1996/A6:2017 (2017-09-29) Single-capped fluorescent lamps - Performance 

specifications 

CLC/TC 34  EN 61184:2017 (2017-09-22) Bayonet lampholders 

CLC/TC 34  EN 61347-2-3:2011/A1:2017 (2017-04-28) Lamp control gear - Part 2-3: Particular 

requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps 

CLC/TC 34  EN 61347-2-13:2014/A1:2017 (2017-04-28) Lamp controlgear - Part 2-13: Particular 

requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules 

CLC/TC 34  EN 62386-301:2017 (2017-09-15) Digital addressable lighting interface - Part 301: 

Particular requirements - Input devices - Push buttons 

CLC/TC 34  EN 62386-302:2017 (2017-09-15) Digital addressable lighting interface - Part 302: 

Particular requirements - Input devices - Absolute input devices 
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CLC/TC 34  EN 62386-303:2017 (2017-09-15) Digital addressable lighting interface - Part 303: 

Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor 

CLC/TC 34  EN 62386-304:2017 (2017-09-15) Digital addressable lighting interface - Part 304: 

Particular requirements - Input devices - Light sensor 

CLC/TC 34  EN 62442-1:2011/A11:2017 (2017-10-06) Energy performance of lamp controlgear - 

Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the 

total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear 

CLC/TC 34  EN 62442-2:2014/A11:2017 (2017-10-06) Energy performance of lamp controlgear - 

Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - 

Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear 

CLC/TC 34  EN 62442-3:2014/A11:2017 (2017-10-06) Energy performance of lamp controlgear - 

Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to 

determine the efficiency of the controlgear 

CLC/TC 34  EN 62532:2011/A1:2017 (2017-04-28) Fluorescent induction lamps - Safety 

specifications 

CLC/TC 34  EN 62612:2013/A11:2017/AC:2017-11 (2017-11-17) Self-ballasted LED lamps for 

general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements 

CLC/TC 34  EN 62612:2013/A1:2017 (2017-06-30) Self-ballasted LED lamps for general lighting 

services with supply voltages > 50 V - Performance requirements 

CLC/TC 34  EN 62612:2013/A11:2017 (2017-06-30) Self-ballasted LED lamps for general lighting 

services with supply voltages > 50 V - Performance requirements 

CLC/TC 34  EN 62717:2017 (2017-06-16) LED modules for general lighting - Performance 

requirements 

CLC/TC 34  EN 62733:2015/AC:2017-09 (2017-09-15) Programmable components in electronic lamp 

controlgear - General and safety requirements 

CLC/TC 34  EN 62838:2016/AC:2017-11 (2017-11-24) LEDsi lamps for general lighting services with 

supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety 

specifications 

CLC/TC 34  EN 62922:2017 (2017-02-17) Organic light emitting diode (OLED) panels for general 

lighting - Performance Requirements 

CLC/TC 34  EN 62931:2017 (2017-06-23) GX16t-5 capped tubular led lamp - Safety specifications 

 

8.15.4 Vedtatte norske normer eller forslag til normer 

Det er ikke utgitt eller vedtatt noen egne norske normer innenfor NK 34-området. 

8.15.5 Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, Cenelec og Norek. 

Intet spesielt i rapporteringsåret   

Komiteleder NK 34 

Tore Ledaal  
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 NK44 – Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter  

8.16.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC) 

Det er ikke avholdt internasjonale plenarmøter i IEC TC 44 eller i Cenelec  

TC 44X i løpet av 2017.  

Fagsjef og sekretær i NK 44, Trond Salater NEK, er medlem i arbeidsgruppe IEC TC 44 WG15 (security 

aspects related to functional safety of safety-related control systems). Han har deltatt via webkonferanse 

på tre av fem møter i 2017.  

8.16.2 Avholdte norske komitemøter 

Det har i løpet av 2017 blitt avholdt 10 komitemøter. Det meste av arbeidet har konsentrert seg om 

oversettelse av IEC 60204-1:2016 Safety of Machinery – Electrical equipments of machines – part 1: 

General requirements. Denne standarden tar sikte på å bli ny norsk norm, og vil erstatte gjeldende NEK 

EN 60204-1:2006 Maskiners elektriske utrustning Del 1: Generelle krav - når EN 60204-1:2018 blir listet 

som harmonisert standard under EU maskindirektiv 2006/42/EU. 

  

NEK EN 60204-1 beskriver utførelse av elektriske installasjoner på maskiner. Mange norske virksomheter 

er brukere av maskiner og bør ha en egeninteresse i at denne normen er tilpasset norske forhold. I 

tillegg vil normen være et helt sentralt verktøy ved ombygning og vedlikehold av maskiner.  

Komiteleder har gjennom året vært svært opptatt med elsikkerhetsarbeid i sitt daglige virke i DSB. 

Aktuelle saker har derfor blitt overvåket og drøftet mellom komiteens medlemmer i komitemøter og på 

e-postkorrespondanse. Norsk industri har også blitt informert der hvor dette har vært relevant. 

8.16.3 Sirkulerte internasjonale arbeidsdokumenter 

Det har i løpet av 2017 blitt sirkulert totalt 21 dokumenter i IEC TC 44 og ni dokumenter i Cenelec TC 

44X, de viktigste er listet opp nedenfor: 

Ref.  Tittel. 

44/780/CDV IEC 62046: Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the 
presence of persons 

44/784/CD IEC 62998-721 ED1: Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - 
Safety-related sensors used for protection of person 

44/788/CD IEC 62061 ED2: Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, 
electronic and programmable electronic control systems 

44/789/CDV IEC 61496-3 ED3: Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - 
Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices 
responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)  

44/791/CDV IEC 60204-11 ED2: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 
11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. 

and not exceeding 36 kV" 

44/793/CD IEC 63074 ED1: SECURITY ASPECTS RELATED TO FUNCTIONAL SAFETY OF 
SAFETY-RELATED CONTROL SYSTEMS 

44/795/CD IEC 62998-721 ED1: Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - 
Safety-related sensors used for protection of person 

44/796/CD IEC TR 63161 ED1: Assignment of a safety integrity requirements - Basic Rationale 
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CLC/TC 44X  FprEN 60204-1:2017 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - 
Part 1: General requirements 

CLC/TC 44X  FprEN 60204-11:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - 
Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 
500 V d.c. and not exceeding 36 kV 
 

CLC/TC 44X  EN 62745:2017 Safety of machinery - Requirements for cableless control 
systems of machinery 
 

CLC/TC 44X  FprEN 60204-11:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - 
Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 
500 V d.c. and not exceeding 36 kV 
 

CLC/TC 44X  FprEN 62046:2018 Safety of machinery - Application of protective equipment to 
detect the presence of persons 
 

CLC/TC 44X  prEN 61496-3:2017 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment 
- Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices 
responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) 
 

 

8.16.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-standarder 

Følgende IEC/EN standarder ble utgitt i 2017: 

 

IEC 62745:2017 Ed.1 (2017-03-07) 

Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery 

EN 62745:2017 Ed.1 (2017-07-11) 

Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery 

8.16.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Det er ikke vedtatt nye norske normer eller forslag til nye normer i 2017. 

8.16.6 Annet arbeid utenfor IEC og Cenelec 

Komiteformann og komitemedlemmer har som de foregående årene bidratt med utstrakt veiledning, 

informasjon, foredrag, og gjennomgang av maskinsikkerhetsnormer på flere seminarer, konferanser, 

kurs og ved generelle henvendelser. 

8.16.7 7. Komiteens sammensetning  

Komiteen har i 2017 bestått av følgende ni medlemmer:  

Medlem: Firma 

Aanensen, Leif T. NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE 

Fredriksen, Michael EATON ELECTRIC  

Grav, Jostein Ween DSB 

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257239,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,58483,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257239,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,64095,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257239,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,60354,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257239,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,64095,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257239,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,54049,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257239,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1652906631940401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,64846,25


 

 
 
 
 
 
 

62 

 

*Holtan, Jørn  STATENS VEGVESEN 

Lande, Kjetil TRAINOR ELSIKKERHET 

Ljosland, Jan Olav SIEMENS 

Nerlien, Geir-Olav STATENS VEGVESEN 

Salater, Trond NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE 

Selvik, Eirik  EIRIK SELVIK ELEKTRO 

 *meldt ut av komiteen desember 2017 

 

Det er fortsatt et ønske fra komiteen og NEK om et større engasjement fra norsk industri for å ivareta 

norske interesser. Norge har et relativt lite maskinbyggermiljø men de fleste virksomheter er brukere av 

maskiner og er derfor avhengig av vel fungerende normer for å kunne være konkurransedyktige.   

Komiteformann registrerer også økende interesse for komiteens arbeid i 2017 Ny NEK EN 60204-1 lover 

godt for høyere aktivitetsnivå i 2018 og årene fremover. 

 

Jostein Ween Grav 

Leder NK44 
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 NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet 

NK 57 ledes av Anders Larsen, Statnett. Etter gjenopptagelse av sitt P-medlemskap i IEC i desember 

2015 har aktivitetsnivået vært bra. Komitéen har i 2017 økt antall medlemmer fra 12 til 17, som er 

medlemstallet pr 31.12.2017:  

• Albert Barstad  Statkraft AS 

• Eirik Eggum (ny)  NVE 

• Marius Engebrethsen REN AS 

• Harald Hilde  Statkraft AS 

• Lars Ihler  NEK 

• Morten Jostad  Statnett SF 

• Anders Larsen  Statnett SF 

• Rannveig S. J. Løken Statnett SF (ny) 

• Jan Kjetil Myklebust Enoro AS (ny) 

• Sjur Messel Nafstad Powel AS 

• Ove Nesvik  Edisys Consulting 

• Martin Hviid Nielsen (ny) Energi Norge AS 

• Svein Harald Olsen Statnett SF 

• Yngve Pettersen (ny) EdiSys Consulting AS 

• Lars Konrad Silset Statnett SF 

• Morten Småstuen (ny) Statnett SF 

• Erik Jacques Wiborg Statkraft Energi AS (ny) 

Anders Larsen hadde sin siste dag som komitéleder i NK 57 den 31.12.2017, etter mer enn 25 år i denne 

rollen. Vi takker for mangeårig innsats og ønsker ham lykke til med sin nye tilværelse som pensjonist. 

8.17.1 1. Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC) 

IEC TC 57 avholdt ikke plenarmøte i 2017.  

IEC TC 57 arbeidsgrupper med norsk deltagelse og mye aktivitet er 

• WG 13 Energy management system application program interface (EMS - API)  

• WG 14 System interfaces for distribution management (SIDM)  

• WG 16 Deregulated energy market communications  

 

Det ble avholdt et CENELEC TC 57-møte i Paris i mars 2017. Norsk deltagelse ved NK 57 sekretær Lars 

Ihler, NEK. 

8.17.2 Avholdte norske komitemøter 

Det har vært avholdt 4 ordinære komitemøter, i tillegg til to informasjonsutvekslingsmøter med NVE. Et 

med tema informasjonsutveksling og -sikkerhet og et med informasjonsutveksling. Komiteen har i tillegg 

hatt 3. 

8.17.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Komiteen har behandlet alle distribuerte arbeidsdokumenter fra IEC TC57 og CENELEC TC 57. For 

nærmere oversikt over disse henvises det til komiteenes hjemmeside på hos henholdsvis IEC og 

CENELEC. 
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8.17.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

Følgende dokumenter ble fastsatt av CENELEC CLC/TC 57 i 2017: 

EN 62351-11:2017 2017-02-10 

Power systems management and associated information 
exchange – Data and communications security - Part 11: Security 
for XML documents 

EN 61970-301:2017 2017-03-31 
Energy management system application program interface (EMS-
API) - Part 301: Common information model (CIM) base 

EN 62325-451-1:2017 2017-06-02 

Framework for energy market communications - Part 451-1: 
Acknowledgement business process and contextual model for 
CIM European market 

EN 62351-9:2017 2017-07-07 

Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber 
security key management for power system equipment 

EN 62325-451-4:2017 2017-07-07 

Framework for energy market communications - Part 451-4: 
Settlement and reconciliation business process, contextual and 
assembly models for European market 

EN 62325-451-
3:2014/A1:2017 2017-07-14 

Framework for energy market communications - Part 451-3: 
Transmission capacity allocation business process (explicit or 
implicit auction) and contextual models for European market 

EN 62488-2:2017 2017-10-13 
Power line communication systems for power utility applications - 
Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC 

EN 61970-452:2017 2017-11-17 
Energy management system application program interface (EMS-
API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles 

EN 62351-7:2017 2017-12-15 

Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 7: Network 
and System Management (NSM) data object models 

 

Følgende dokumenter ble fastsatt av IEC TC 57 i 2017: 

 

IEC TR 61850-7-500:2017 Edition 1.0 2017-07-26 Communication networks and systems for power 
utility automation - Part 7-500: Basic information 
and communication structure - Use of logical 
nodes for modeling application functions and 

related concepts and guidelines for substations 

IEC TR 61850-90-10:2017 Edition 1.0 2017-10-19 Communication networks and systems for power 
utility automation - Part 90-10: Models for 
scheduling  

IEC TR 61850-90-17:2017 Edition 1.0 2017-05-22 Communication networks and systems for power 
utility automation - Part 90-17: Using IEC 61850 
to transmit power quality data 

https://webstore.iec.ch/publication/33426
https://webstore.iec.ch/publication/33747
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IEC 61968-3:2017 Edition 2.0 2017-04-11 Application integration at electric utilities - 
System interfaces for distribution management - 
Part 3: Interface for network operations  

IEC 61970-452:2017 Edition 3.0 2017-07-26 Energy management system application program 
interface (EMS-API) - Part 452: CIM static 
transmission network model profiles  

IEC TS 61970-600-1:2017 Edition 1.0 2017-07-26 Energy management system application program 
interface (EMS-API) - Part 600-1: Common Grid 
Model Exchange Specification (CGMES) - 

Structure and rules 

IEC TS 61970-600-2:2017 Edition 1.0 2017-07-26 Energy management system application program 
interface (EMS-API) - Part 600-2: Common Grid 
Model Exchange Specification (CGMES) - 
Exchange profiles specification  

IEC 61970-CGMES:2017  Edition 1.0 2017-07-27 Energy management system application program 
interface (EMS-API) - Common Grid Model 
Exchange Specification (CGMES) 

IEC TR 62325-103:2017 Edition 1.0 2017-12-13 Framework for energy market communications - 
Part 103: Review of information exchanges within 
the deregulated European style retail energy 
market from a CIM perspective 

IEC 62325-451-1:2017 Edition 2.0 2017-01-30 Framework for energy market communications - 
Part 451-1: Acknowledgement business process 
and contextual model for CIM European market  

IEC 62325-451-
3:2014+AMD1:2017 CSV 

Edition 1.1 2017-05-05 Framework for energy market communications - 
Part 451-3: Transmission capacity allocation 
business process (explicit or implicit auction) and 

contextual models for European market  

IEC 62325-451-
3:2014/AMD1:2017 

Edition 1.0 2017-05-05 Amendment 1 - Framework for energy market 
communications - Part 451-3: Transmission 
capacity allocation business process (explicit or 
implicit auction) and contextual models for 
European market  

IEC 62325-451-4:2017 Edition 2.0 2017-04-11 Framework for energy market communications - 
Part 451-4: Settlement and reconciliation 
business process, contextual and assembly 
models for European market  

IEC 62351-7:2017 Edition 1.0 2017-07-18 Power systems management and associated 
information exchange - Data and communications 
security - Part 7: Network and System 
Management (NSM) data object models 

https://webstore.iec.ch/publication/27527
https://webstore.iec.ch/publication/30444
https://webstore.iec.ch/publication/27556
https://webstore.iec.ch/publication/32923
https://webstore.iec.ch/publication/61124
https://webstore.iec.ch/publication/60940
https://webstore.iec.ch/publication/31307
https://webstore.iec.ch/publication/60649
https://webstore.iec.ch/publication/60649
https://webstore.iec.ch/publication/33311
https://webstore.iec.ch/publication/33311
https://webstore.iec.ch/publication/29116
https://webstore.iec.ch/publication/30593
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IEC 62351-9:2017 Edition 1.0 2017-05-18 Power systems management and associated 
information exchange - Data and communications 
security - Part 9: Cyber security key management 
for power system equipment  

IEC 62488-2:2017 Edition 1.0 2017-07-26 Power line communication systems for power 
utility applications - Part 2: Analogue power line 
carrier terminals or APLC 

 

8.17.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Ingen, men komiteen har anbefalt å utgi leseveiledninger for de viktigste standardseriene. Det vil i første 

omgang si for CIM og IEC 61850. Serien IEC 62351 som håndterer krav til Cybersecurity i kraftsystemet 

kan også ha behov for en leseveiledning. 

8.17.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC og CENELEC 

Komiteen følger med på arbeidet med Nettkoder i ENTSO-E, og Statnetts Svein Harald Olsen er aktivt 

medlem i ENTSO-E. Videre har komiteens sekretær Lars Ihler deltatt i Statnetts referansegrupper for 

gjennomgang av Nettkodene i Norge. 

8.17.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Ikke relevant.  

Leder NK57, Morten Småstuen 

Sekretær NK57, Lars Ihler 

  

https://webstore.iec.ch/publication/30287
https://webstore.iec.ch/publication/31212
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 NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet  

8.18.1 Internasjonale møter 

IEC TC 61 har i løpet av 2017 avholdt 2 møter, 5-9. juni i Toronto, Canada, og 9-13 Oktober i 

Vladivostok, Russland. 

Terje Ulsrud (Nemko) deltok på begge møtene. 

 

CENELEC TC 61 har avholdt 2 møter i 2017, 17-19. mai i Vilnius, Litauen og 21-23. november i Zagreb, 

Kroatia. 

Tor Øynes (DSB) og Terje Ulsrud (Nemko) deltok på begge møtene. 

 

Norske komitémøter 

NK 61 har avholdt 2 møter, i mars og juli. 

NK 61 (med underkomitéer) består i dag av 8 medlemmer. 

8.18.2 Internasjonale arbeidsdokumenter 

Det har gjennom 2017 blitt jobbet med 2 nye standarder for hhv. Self-balancing personal transport 

devices og Electrical furniture. Den første er nå publisert, den andre forventes å bli ferdig diskutert i 

løpet av 2018. 

 

Norge er P-medlem i hovedkomite i IEC TC 61. Her har det gjennom hele 2017 vært totalt 361 

dokumenter smått og stort. Av disse var det henholdsvis 7 CD, 24 CDV og 14 FDIS. I Cenelec TC 61 har 

det vært totalt 87 dokumenter smått og stort. Av disse var 22 dokumenter på nivå med CDV eller FDIS.  

8.18.3 Utgitte IEC- og CENELEC-standarder 

Følgende IEC- og CENELEC-standarder er behandlet av hovedkomiteen TC 61 og underkomiteene, SC 

61B, SC 61C, SC 61D, SC 61H og SC 61J, og utgitt i løpet av 2017. Mange av IEC-publikasjonene er også 

utgitt som konsoliderte utgaver, der amendments er innbakt i de aktuelle standarder. 

TC 61 IEC 60335-2-4:2008+AMD1:2012+AMD2:2017 CSV  Edition 6.2 (2017-08-29) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin 
extractors 

TC 61 IEC 60335-2-4:2008/AMD2:2017  Edition 6.0 (2017-08-29) 

Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular 
requirements for spin extractors 

TC 61 IEC 60335-2-12:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 5.2 (2017-10-17) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for 
warming plates and similar appliances 

TC 61 IEC 60335-2-12:2002/AMD2:2017 Edition 5.0 (2017-10-17) 

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular 
requirements for warming plates and similar appliances 

TC 61 IEC 60335-2-36:2017 Edition 6.0 (2017-04-10) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for 
commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements 

TC 61 IEC 60335-2-37:2017 Edition 6.0 (2017-04-10) 

https://webstore.iec.ch/publication/61361
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/32262
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61736
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/30495
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/30178
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/29323
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Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for 
commercial electric doughnut fryers and deep fat fryers 

TC 61 IEC 60335-2-38:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 5.2 (2017-03-24) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for 
commercial electric griddles and griddle grills 

TC 61 IEC 60335-2-38:2002/AMD2:2017 Edition 5.0 (2017-03-24) 

Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular 
requirements for commercial electric griddles and griddle grills 

TC 61 IEC 60335-2-39:2012+AMD1:2017 CSV Edition 6.1 (2017-04-13) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for 
commercial electric multi-purpose cooking pans 

TC 61 IEC 60335-2-39:2012/AMD1:2017 Edition 6.0 (2017-04-13) 

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular 
requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans 

TC 61 IEC 60335-2-42:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 5.2 (2017-04-13) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for 
commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens 

TC 61 IEC 60335-2-42:2002/AMD2:2017 Edition 5.0 (2017-04-13) 

Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular 
requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-
convection ovens 

TC 61 IEC 60335-2-43:2017 Edition 4.0 (2017-10-11) Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-43: Particular clothes dryers and towel rails 

TC 61 IEC 60335-2-47:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 4.2 (2017-04-11) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for 
commercial electric boiling pans 

TC 61 IEC 60335-2-47:2002/AMD2:2017 Edition 4.0 (2017-04-11) Amendment 2 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling 
pans 

TC 61 IEC 60335-2-48:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 4.2 (2017-04-13) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for 
commercial electric grillers and toasters 

TC 61 IEC 60335-2-48:2002/AMD2:2017 Edition 4.0 (2017-04-13) Amendment 2 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers 
and toasters 

TC 61 IEC 60335-2-49:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 4.2 (2017-07-18) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for 
commercial electric appliances for keeping food and crockery warm 

TC 61 IEC 60335-2-49:2002/AMD2:2017 Edition 4.0 (2017-07-18) Amendment 2 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances 
for keeping food and crockery warm 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60199
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/29712
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60521
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/28202
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60520
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/34512
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/31990
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60491
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/32762
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60519
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/33151
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61078
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/31812
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TC 61 IEC 60335-2-50:2002+AMD1:2007+AMD2:2017 CSV Edition 4.2 (2017-06-19) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for 
commercial electric bains-marie 

TC 61 IEC 60335-2-50:2002/AMD2:2017 Edition 4.0 (2017-06-19) Amendment 2 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-
marie 

TC 61 IEC 60335-2-52:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 3.2 (2017-10-17) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral 

hygiene appliances 

TC 61 IEC 60335-2-52:2002/AMD2:2017 Edition 3.0 (2017-10-17) 

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular 
requirements for oral hygiene appliances 

TC 61 IEC 60335-2-53:2011+AMD1:2017 CSV Edition 4.1 (2017-01-30) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna 
heating appliances and infrared cabins 

TC 61 IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017 Edition 4.0 (2017-01-30) Amendment 1 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and 

infrared cabins 

TC 61 IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017/COR1:2017 Edition 4.0 (2017-03-28) 

Corrigendum 1 - Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: 
Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins 

TC 61 IEC 60335-2-58:2017 Edition 4.0 (2017-12-08) Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines 

TC 61 IEC 60335-2-60:2017 Edition 4.0 (2017-12-08) Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas 

TC 61 IEC 60335-2-64:2002+AMD1:2007+AMD2:2017 CSV Edition 3.2 (2017-06-22) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-64: Particular requirements for 
commercial electric kitchen machines 

TC 61 IEC 60335-2-64:2002/AMD2:2017 Edition 3.0 (2017-06-22) Amendment 2 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-64: Particular requirements for commercial electric kitchen 
machines 

TC 61 IEC 60335-2-81:2015+AMD1:2017 CSV Edition 3.1 (2017-10-05) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot 
warmers and heating mats 

TC 61 IEC 60335-2-81:2015/AMD1:2017 Edition 3.0 (2017-10-05) 

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular 
requirements for foot warmers and heating mats 

TC 61 IEC 60335-2-82:2017 Edition 3.0 (2017-10-26) Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines 

TC 61 IEC 60335-2-85:2002+AMD1:2008+AMD2:2017 CSV Edition 2.2 (2017-07-13) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60933
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/33157
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61737
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/31057
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/59879
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/31802
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60075
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/26912
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/30792
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60942
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/33510
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61603
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/26355
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/29537
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61057
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steamers 

TC 61 IEC 60335-2-85:2002/AMD2:2017 Edition 2.0 (2017-07-13) 

Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular 
requirements for fabric steamers 

TC 61 IEC 60335-2-95:2011+AMD1:2015+AMD2:2017 CSV Edition 3.2 (2017-10-05) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives 
for vertically moving garage doors for residential use 

TC 61 IEC 60335-2-95:2011/AMD2:2017 Edition 3.0 (2017-10-05) 

Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular 
requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use 

TC 61 IEC 60335-2-99:2003+AMD1:2017 CSV Edition 1.1 (2017-06-19) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for 
commercial electric hoods 

TC 61 IEC 60335-2-99:2003/AMD1:2017 Edition 1.0 (2017-06-19) Amendment 1 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods 

TC 61 IEC 60335-2-102:2017 Edition 2.0 (2017-12-08) Household and similar electrical appliances - 

Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having 
electrical connections 

TC 61 IEC 60335-2-103:2015+AMD1:2017 CSV Edition 3.1 (2017-10-13) 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives 
for gates, doors and windows 

TC 61 IEC 60335-2-103:2015/AMD1:2017 Edition 3.0 (2017-10-13) Amendment 1 - Household and 
similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, 
doors and windows 

TC 61 IEC 62115:2017 Edition 2.0 (2017-04-11)  

Electric toys - Safety 

CLC  
TC 61 

EN 60335-1:2012/A13:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General 
requirements 

CLC  
TC 61 

EN 60335-2-86:2003/A12:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: 
Particular requirements for electric fishing machines 

CLC  
TC 61 

EN 60335-2-89:2010/A2:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: 
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote 
refrigerant condensing unit or compressor 

CLC  

TC 61 

EN 60335-1:2012/A12:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General 

requirements 

 

8.18.4 Vedtatte norske normer 

Det er ikke vedtatt å innføre egne norske normer i 2017.  

 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/32432
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61604
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/32621
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/60932
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/26290
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/29354
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/61702
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/26710
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:11963265905628::::FSP_ORG_ID:1236
https://webstore.iec.ch/publication/28054
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1494897229406801::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257159,65843,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1494897229406801::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257159,65466,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1494897229406801::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257159,46637,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1494897229406801::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257159,64979,25
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8.18.5 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Ingen relevant informasjon. 

8.18.6 Endringer i oppbygning og arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs 

komitéer 

Ingen relevant informasjon.  

Terje Ulsrud 

  



 

 
 
 
 
 
 

72 

 

 NK64 - Lavspenningsinstallasjoner 

NK64 rundet 40 medlemmer i 2017 og er dermed NEKs største komite. Veksten har fortsatt inn i 2018, 

slik at komiteen nå teller 43 medlemmer. NK64 forvalter NEK 400 og produktene som sorterer under 

denne familien, blant annet NEK 400 bolig og NEK 400 landbruk. 

NK 64 ledes av Eirik Selvik, som har vært komiteleder i mange år.  

8.19.1  Internasjonale møter 

Det er ikke avholdt møte i IEC TC64 i 2016. 

Det er avholdt ett møte i CENELEC TC64 i april i Brussel. Norge var representert ved komiteens leder.  

NK64 har ca 20 medlemskap i MTs og WGs i IEC og CENELEC, og har i 2016 deltatt svært aktivt på disse 

arenaene. Denne deltakelsen har vært svært viktig for å få gjennomslag for norske synspunkter. 

8.19.2 Nasjonale møter 

Det har vært avholdt seks ordinære møter i NK64 i løpet av 2016, hvorav 1 2-dagersmøte. I tillegg har 

det vært avholdt diverse arbeidsgruppemøter. 

8.19.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter. 

Komiteen har behandlet i størrelsesorden 35 dokumenter fra IEC og 2 dokumenter fra CENELEC knyttet 

til normer som er/blir implementert i NEK 400. I tillegg er det normer som faller utenfor rammen av NEK 

400. 

Det vises til hjemmesidene til IEC og CENELEC for oversikt over hvilke dokumenter som har vært til 

behandling i 2017. 

8.19.4 Utgitte IEC- og CENELEC-normer 

IEC Tc 64 har 80 normer i sin portefølje og 24 pågående revisjonsprosjekter. Tilsvarende tall for CLC TC 

64 er 108 normer og 21 pågående revisjonsprosjekter. Det er gitt ut følgende IEC-normer innenfor 

NK64s arbeidsområde i 2017: 

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV 

Edition 5.1 (2017-03-17) 

Low voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric 

shock  

IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 

Edition 5.0 (2017-03-17) 

Amendment 1 - Low voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection 

against electric shock 

https://webstore.iec.ch/publication/60169
https://webstore.iec.ch/publication/32936
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IEC 60364-6:2016/COR1:2017 

Edition 2.0 (2017-09-20) 

Corrigendum 1 - Low voltage electrical installations - Part 6: Verification 

IEC 60364-7-704:2017 

Edition 3.0 (2017-03-28) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - 

Construction and demolition site installations 

IEC 60364-7-708:2017 

Edition 3.0 (2017-04-10) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - 

Caravan parks, camping parks and similar locations 

IEC 60364-7-712:2017 

Edition 2.0 (2017-04-10) 

Low voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - 

Solar photovoltaic (PV) power supply systems 

IEC 60364-7-721:2017 

Edition 2.0 (2017-06-15) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - 

Electrical installations in caravans and motor caravans 

IEC TS 60479-2:2017 

Edition 4.0 (2017-10-20) 

Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects 

 

Det er gitt ut følgende CLC-normer innenfor NK64s arbeidsområde i 2017: 

HD 60364-5-52:2011/A11:2017 (pr=65224) 

Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring 

systems 

https://webstore.iec.ch/publication/61162
https://webstore.iec.ch/publication/33784
https://webstore.iec.ch/publication/29957
https://webstore.iec.ch/publication/28213
https://webstore.iec.ch/publication/31016
https://webstore.iec.ch/publication/34534
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65224,25
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HD 60364-6:2016/AC:2017-11 (pr=65793) 

Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification 

HD 60364-7-708:2017 (pr=62410) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - 

Caravan parks, camping parks and similar locations 

HD 60364-5-559:2012/A11:2017 (pr=65227) 

Low-voltage electrical installations - Part 5-559: Selection and erection of electrical equipment - 

Luminaires and lighting installations 

HD 60364-7-740:2006/A11:2017 (pr=65382) 

Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - 

Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, 

amusement parks and circuses 

HD 60364-6:2016/A12:2017 (pr=65381) 

Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification 

HD 60364-5-53:2015/A11:2017 (pr=65380) 

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - 

Switchgear and controlgear 

HD 60364-4-41:2007/A11:2017 (pr=65379) 

Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock 

HD 60364-5-537:2016/A11:2017 (pr=65378) 

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - 

Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and 

switching 

HD 60364-4-46:2016/A11:2017 (pr=65377) 

Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection for safety - Isolation and switching 

HD 60364-5-51:2009/A12:2017 (pr=65376) 

Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - 

Common rules 

HD 60364-1:2008/A11:2017 (pr=65375) 

Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general 

characteristics, definitions 

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65793,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,62410,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65227,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65382,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65381,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65380,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65379,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65378,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65377,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65376,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65375,25
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HD 60364-4-41:2017/A11:2017 (pr=65530) 

Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock 

HD 60364-7-729:2009/A11:2017 (pr=65236) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - 

Operating or maintenance gangways 

HD 60364-5-54:2011/A11:2017 (pr=65226) 

Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - 

Earthing arrangements and protective conductors 

HD 60364-7-718:2013/A12:2017 (pr=65235) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-718: Requirements for special installations or locations - 

Communal facilities and workplaces 

HD 60364-7-715:2012/A11:2017 (pr=65234) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - 

Extra-low-voltage lighting installations 

HD 60364-7-709:2009/A11:2017 (pr=65233) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - 

Marinas and similar locations 

HD 60364-7-708:2009/A11:2017 (pr=65232) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - 

Caravan parks, camping parks and similar locations 

HD 60364-7-705:2007/A12:2017 (pr=65231) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-705: Requirements for special installations or locations - 

Agricultural and horticultural premises 

HD 60364-7-704:2007/A11:2017 (pr=65230) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - 

Construction and demolition site installations 

HD 60364-7-701:2007/A12:2017 (pr=65229) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - 

Locations containing a bath or shower 

HD 60364-5-56:2010/A12:2017 (pr=65228) 

Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety 

services 

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65530,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65236,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65226,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65235,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65234,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65233,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65232,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65231,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65230,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65229,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,65228,25
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HD 60364-4-41:2017 (pr=60900) 

Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock 

HD 60364-7-718:2013/A11:2017 (pr=64808) 

Low-voltage electrical installations - Part 7-718: Requirements for special installations or locations - 

Communal facilities and workplaces 

HD 60364-6:2016/A11:2017 (pr=62331) 

Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification 

 

8.19.5 Norske normer 

Komitéen har ikke gitt ut noen nasjonale normer i 2017. 

8.19.6 Relevant arbeid 

Komiteens medlemmer viser et stort engasjement og legger ned et betydelig arbeid i normarbeidet.  

Komiteen behandler et antall forespørsler om tolkninger av NEK 400. Med normens anslagvis 30-40 

tusen brukere kommer det et stort antall forespørsler. Komiteen behandler kun prinsippsaker. Likevel 

krever dette betydelig ressurser. I samsvar med komiteens strategi gis ikke direkte rådgivning og 

komiteen gir ikke råd i konkrete prosjekter. 

NK64 har i 2017 startet arbeide videre med gjennomgang av NEK 400 med tanke på en revidert utgave i 

2018. 

8.19.7 Komiteens sammensetning mv. 

Leder i komiteen i 2017 har vært Eirik Selvik og sekretær har vært Leif T. Aanensen. 

Komiteen hadde ved årets slutt 41 medlemmer. 

2018-04-23 

Leif T. Aanensen 

Sekretær 

  

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,60900,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,64808,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:779081434769601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,62331,25
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 NK65 - Prosessinstrumentering og –automatisering 

8.20.1 1. Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC) 

IEC TC 65 med underkomiteer SC 65A, SC 65B, SC 65C og SC 65E avholdt plenarmøter i Milwaukee, 

Wisconsin USA den 22 – 26. mai 2017. Fagsjef og sekretær NK 65, Trond Salater NEK, deltok på 

plenarmøtet i hovedkomite TC 65.  

Cenelec TC65X plenarmøte ble avholdt i Milano 31. januar til 2. februar 2017. Fra Norge deltok Judith 

Rossebø (ABB) og Trond Salater (NEK). 

8.20.2 2. Avholdte norske komitemøter 

Det ble i 2017 avholdt et felles komitemøte hos NEK den 12. september. Idar Pe Ingebrigtsen fra Statoil 

ble på dette møtet valgt til ny komiteleder, og overtar etter Paul Kjetil Andreassen (Fieldnet AS). NEK/NK 

65 takker for Paul Kjetil for hans innsats gjennom flere år, og ønsker å dra veksler på hans erfaring i det 

videre arbeidet i NK 65. 

  

Norsok I-005 (System Control Diagram) ble i første halvår 2017 sendt over til IEC TC 65 til votering som 

PAS IEC 63131 System Control Diagram. Voteringen ble positiv, og denne publikasjonen vil bli videre 

behandlet i en av arbeidsgruppene tilhørende hovedkomite IEC TC 65. Komiteleder Idar Pe Ingebrigtsen 

har vært leder av det tidligere Norsok-arbeidet som utarbeidet I-005. Han er i god dialog med de riktige 

arbeidsgruppelederne i TC 65 samt også med komiteleder og sekretær i IEC TC 65 for videre 

implementering av PAS IEC 63131. Her vil det også være viktig å påvirke de andre tilgrensede 

standardene som omhandler industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering.  

NK 65-medlem Judith Rossebø (ABB) har også deltatt i IECEE-CMC Task Force. Dette er IECs “System of 

Conformity Assessment Schemes – Certification Management Committee - Task Force Cyber Security” 

som jobber med rammeverket for  konformitets-vurdering (assessment) av IEC 62443-serien.   

 

Viktige saker nå og i tiden fremover vil være å påvirke de standardene NK 65 forvalter i kraft av å være 

speilorganisasjon til IEC TC 65 og Cenelec TC 65X. Det er innen disse komiteene de viktigste 

standardene for praktisk implementering av digitalisering/IoT/IIoT innen industri ligger forankret. Her 

har Norge med sin erfaring og kompetanse, særlig innen olje og gassnæringen, mye å tilføre den 

internasjonale standardiseringen. NK 65 håper på økt interesse for komiteens arbeid og ønsker nye 

medlemmer velkommen til å påvirke dette viktige arbeidet. 

8.20.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

IEC TC 65 hadde i 2017 totalt 39 arbeidsdokumenter (smått og stort) til behandling. Av disse var 12 på 

nivå med utkast til standarder, komite-draft (CD, CDV eller FDIS). 

 

I underkomite IEC SC 65A (System aspects) har det vært totalt 46 arbeidsdokumenter. Av disse var 12 

på nivå med utkast til standarder, komite-draft (CD, CDV eller FDIS). 

I underkomite IEC SC 65C (Industrial networks) har det vært totalt 65 arbeidsdokumenter. Av disse var 

28 på nivå med utkast til standarder, komite-draft (CD, CDV eller FDIS). 

 

I underkomite IEC SC 65E (Devices and integration in enterprise systems) har det vært totalt 67 

arbeidsdokumenter. Av disse var 14 på nivå med utkast til standarder, komite-draft (CD, CDV eller 

FDIS). 

 

Norge er O-medlem av IEC SC 65B Measurement and control devices.  
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8.20.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

For en komplett liste av utgitte dokumenter innen TC65, SC65A, SC65B, SC65C og SC65E referer til web: 

www.iec.ch og aktuelt ”technical dashboard”.   

De aller fleste av disse publikasjonene er også utgitt som europeiske EN-standarder innen Cenelec 

TC65X. For direkte søk, se www.cenelec.eu  

TC 65 IEC 61010-2-201:2017 RLV Edition 2.0 (2017-03-24) Safety requirements for 
electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: 
Particular requirements for control equipment 

TC 65 IEC 61010-2-201:2017 Edition 2.0 (2017-03-24) Safety requirements for electrical 
equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular 
requirements for control equipment 

TC 65 IEC 62443-2-4:2015+AMD1:2017 CSV Edition 1.1 (2017-08-24) Security for 
industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program 
requirements for IACS service providers 

TC 65 IEC 62443-2-4:2015/AMD1:2017 Edition 1.0 (2017-08-24) Amendment 1 - Security 
for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program 
requirements for IACS service providers 

TC 65 IEC PAS 63088:2017 Edition 1.0 (2017-03-07) Smart manufacturing - Reference 
architecture model industry 4.0 (RAMI4.0) 

TC 65 IEC PAS 63131:2017 Edition 1.0 (2017-11-07) System control diagram 

TC 65 ISO 20140-5:2017 Edition 1.0 (2017-04-19) Automation systems and integration - 
Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that 
influence the environment - Part 5: Environmental performance evaluation data 

 

SC 65A IEC 61326-3-1:2017 RLV Edition 2.0 (2017-05-16) Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use - EMC requirements – Part 3-1: Immunity 
requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform 

safety-related functions (functional safety) – General industrial applications 

SC 65A IEC 61326-3-1:2017 Edition 2.0 (2017-05-16) Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use - EMC requirements – Part 3-1: Immunity 
requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform 
safety-related functions (functional safety) – General industrial applications 

SC 65A IEC 61326-3-2:2017 Edition 2.0 (2017-05-16) Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity 
requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform 
safety-related functions (functional safety) - Industrial applications with specified 
electromagnetic environment 

SC 65A IEC 61326-3-2:2017 RLV Edition 2.0 (2017-05-16) Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity 
requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform 
safety-related functions (functional safety) - Industrial applications with specified 
electromagnetic environment 

SC 65A IEC 61511-1:2016+AMD1:2017 CSV Edition 2.1 (2017-08-16) Functional safety - 
Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, 
definitions, system, hardware and application programming requirements 

http://www.iec.ch/
http://www.cenelec.eu/
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/60204
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/30437
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/61335
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/32227
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/30082
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/60599
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/publication/34147
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1369
https://webstore.iec.ch/publication/60718
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1369
https://webstore.iec.ch/publication/30986
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1369
https://webstore.iec.ch/publication/27212
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1369
https://webstore.iec.ch/publication/60719
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1369
https://webstore.iec.ch/publication/61289
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SC 65A IEC 61511-1:2016/AMD1:2017 Edition 2.0 (2017-08-16) 

Amendment 1 - Functional safety - Safety instrumented systems for the process 
industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application 
programming requirements 

 

SC 65C IEC 61784-3:2016+AMD1:2017 CSV Edition 3.1 (2017-08-04) Industrial 
communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General 

rules and profile definitions 

SC 65C IEC 61784-3:2016/AMD1:2017 Edition 3.0 (2017-08-04) Amendment 1 - Industrial 
communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General 
rules and profile definitions 

SC 65C IEC 62657-1:2017 Edition 1.0 (2017-06-19) Industrial communication networks - 
Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements 
and spectrum considerations 

SC 65C IEC 62657-2:2017 Edition 2.0 (2017-05-11) Industrial communication networks - 
Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management 

SC 65C IEC 62948:2017 Edition 1.0 (2017-07-27) Industrial networks - Wireless 
communication network and communication profiles - WIA-FA 

 

 

SC 65E 

IEC TR 62453-51-10:2017 

Edition 1.0 (2017-05-11) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CPF 1 

SC 65E 

IEC TR 62453-51-20:2017 

Edition 1.0 (2017-06-15) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-20: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CPF 2 

SC 65E 

IEC TR 62453-51-31:2017 

Edition 1.0 (2017-06-15) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-31: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2 

SC 65E 

IEC TR 62453-51-32:2017 

Edition 1.0 (2017-06-15) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-32: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6 

SC 65E 

IEC TR 62453-51-60:2017 

Edition 1.0 (2017-06-15) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-60: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CPF 6 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1369
https://webstore.iec.ch/publication/32443
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1376
https://webstore.iec.ch/publication/61165
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1376
https://webstore.iec.ch/publication/29637
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1376
https://webstore.iec.ch/publication/33125
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1376
https://webstore.iec.ch/publication/27081
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1376
https://webstore.iec.ch/publication/32718
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59567
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59568
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59569
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59570
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59571
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SC 65E 

IEC TR 62453-51-90:2017 

Edition 1.0 (2017-06-15) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-90: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CPF 9 

SC 65E 

IEC TR 62453-51-150:2017 

Edition 1.0 (2017-06-15) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-150: Communication 
implementation for common object model - IEC 61784 CPF 15 

SC 65E 

IEC TR 62453-52-31:2017 

Edition 1.0 (2017-06-16) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-31: Communication 
implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/1 and CP 
3/2 

SC 65E 

IEC TR 62453-52-32:2017 

Edition 1.0 (2017-06-16) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-32: Communication 
implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 

and CP 3/6 

SC 65E 

IEC TR 62453-52-90:2017 

Edition 1.0 (2017-06-16) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-90: Communication 
implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 9 

SC 65E 

IEC TR 62453-52-150:2017 

Edition 1.0 (2017-06-16) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-150: Communication 
implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 15 

SC 65E 

IEC TR 62453-62:2017 

Edition 1.0 (2017-01-24) 

Field device tool (FDT) interface specification - Part 62: Field device tool (FDT) 
styleguide for common language infrastructure 

SC 65E 

IEC 62714-3:2017 

Edition 1.0 (2017-01-25) 

Engineering data exchange format for use in industrial automation systems 
engineering - Automation markup language - Part 3: Geometry and kinematics 

 

 

8.20.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Det er ikke utgitt eller foreligger noen planer om egne norske normer innenfor NK 65-området.  

8.20.6 Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59572
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59573
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59574
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59575
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59576
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/59577
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/31394
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:9807725570736::::FSP_ORG_ID:1452
https://webstore.iec.ch/publication/34158
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Ingen ting å rapportere.  

Fagsjef NEK Trond Salater 

Sekretær NK 65 
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 NK72 – Automatiske elektriske regulatorer og styreorgan  

8.21.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

IEC TC 72 arrangerte plenarmøte i Guangzhou i Kina i perioden 2017-10-30 til 2017-11-03. Det var ikke 

deltagelse fra Norge. 

Cenelec TC 72 avholdt plenarmøte i Brussel 2017.06.23 med deltagelse av komitemedlem John Kåre 

Pettersen. 

8.21.2 Avholdte norske komitemøter 

Komiteen består av et medlem, John kåre Pettersen. Dokumenter har blitt behandlet løpende gjennom 

året. 

8.21.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

IEC TC72 har hatt totalt 57 dokumenter til behandling smått og stort. Av disse var 9 på nivå med CDV 

eller FDIS.   

8.21.4 Utgitte IEC- og/eller CENELEC-standarder 

TC 72 IEC 60730-2-5:2013/AMD1:2017 Edition 4.0 (2017-08-31) Amendment 1 - Automatic 
electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control 
systems 

TC 72 IEC 60730-2-13:2017 Edition 3.0 (2017-10-11) Automatic electrical controls - Part 2-13: 
Particular requirements for humidity sensing controls 

TC 72 IEC 60730-2-14:2017 Edition 2.0 (2017-08-25) Automatic electrical controls - Part 2-14: 
Particular requirements for electric actuators 

TC 72 IEC 60730-2-14:2017 RLV Edition 2.0 (2017-08-25) Automatic electrical controls - Part 2-14: 
Particular requirements for electric actuators 

TC 72 IEC 60730-2-15:2017 Edition 3.0 (2017-08-17) Automatic electrical controls - Part 2-15: 
Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing 

controls 
 

CLC/TC 72 EN 60730-2-5:2002/A1:2004 (2017-11-17) Automatic electrical controls for household and similar 
use - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems 

CLC/TC 72 EN 60730-2-5:2002/A11:2005 (2017-11-17) 
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-5: Particular requirements for 
automatic electrical burner control systems 

CLC/TC 72 EN 60730-2-5:2002/A2:2010 (2017-11-17) 
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-5: Particular requirements for 
automatic electrical burner control systems 

   

 

8.21.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Samtlige europeiske normer (EN) blir automatisk gjort gjeldende som norske normer uten oversettelse.  

8.21.6 Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Ingenting å berette. 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:15369467015419::::FSP_ORG_ID:1259
https://webstore.iec.ch/publication/30649
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:15369467015419::::FSP_ORG_ID:1259
https://webstore.iec.ch/publication/26607
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:15369467015419::::FSP_ORG_ID:1259
https://webstore.iec.ch/publication/31150
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:15369467015419::::FSP_ORG_ID:1259
https://webstore.iec.ch/publication/61353
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:15369467015419::::FSP_ORG_ID:1259
https://webstore.iec.ch/publication/28609
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:72527070298401::::FSP_ORG_ID:1257165,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:72527070298401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257165,48751,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:72527070298401::::FSP_ORG_ID:1257165,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:72527070298401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257165,46327,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:72527070298401::::FSP_ORG_ID:1257165,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:72527070298401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257165,52614,25
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8.21.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Ingenting å berette. 

 

John Kåre Pettersen 
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 NK79 - Alarmsystemer 

8.22.1 Avholdte internasjonale møter med norsk deltagelse 

CENELEC TC 79 WG1 Intruder and hold-up alarm systems 

Februar  Frankfurt fra: Norge Haug 

Juni  London  fra: Norge Haug 

Oktober  Delft  fra: Norge Haug 

CENELEC TC 79 WG4 Social alarm systems 

April   eMeeting    fra Norge: Klevan 

20. juni   eMeeting     fra Norge: Aune, Bergersen 

August   eMeeting  fra Norge: Klevan, Bergersen 

CENELEC TC 79 WG 5 Alarm transmission systems (annunciation equipment) 

18.-20. januar  Manchester fra Norge: Gustad 

15.-16. mai  Nice  fra Norge: Gustad, Bergersen 

4.-5. september  Delft  fra Norge: Gustad, Bergersen 

27.-28. november  Delft  fra Norge: Gustad, Bergersen  

CENELEC TC 79 WG 14 Monitoring and alarm receiving centre requirements 

12.-14. juni   Amsterdam fra Norge: Aune, Skåli, Bergersen 

IEC TC79 WG12 Video Surveillance Systems 

18.7                              e- meeting          fra Norge: Bergersen 

1.12                              e- meeting          fra Norge: Bergersen 

 

8.22.2 Avholdte norske komitémøter  

NK79 har i løpet av 2017 avholdt 3 møter: 

9. februar hos AddSecure 

6. juni hos Finans Norge 

30. oktober hos NEK 

 

8.22.3 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer i 2017 

TS 50131-2-11  

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-11: Intrusion detectors 

EN 50134-7 

Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines 

EN 50131-5-3 
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Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio 
frequency techniques 

EN 60839-11-31 

Alarm and electronic security systems - Part 11-31: Electronic access control systems - Core interoperability 
protocol based on Web services 

EN 60839-11-32 

Alarm and electronic security systems - Part 11-32: Electronic access control systems - Access control 
monitoring based on Web services 

EN 50131-1:2006/A2 

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements 

CLC/TS 50136-9: 

Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for 
alarm transmission using the Internet Protocol (IP) 

EN 50398-1 

Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - Part 1: General requirements 

CLC/TS 50661-1 

Alarm systems - External perimeter security systems - Part 1: System requirements 

CLC/TS 50136-7 

Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 7: Application guidelines 

EN 62820-1-2 

Building intercom system - Part 1-2: System requirements - Building intercom systems using the internet 
protocol (IP) 

EN 50131-6 

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies 

EN 50134-2 

Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices 

EN 50131-2-2 

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors 

IEC 62820-1-2 

Building intercom systems - Part 1-2: System requirements - Building intercom systems using the internet 
protocol (IP) 

IEC 62820-2 

Building intercom systems - Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS) 

IEC 62820-3-1 

Building intercom systems - Part 3-1: Application guidelines - General 

8.22.4 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Normene utgitt av CENELEC blir også innført samtidig i Norge. Normene er innført uten oversettelse til 

norsk språkdrakt. 

Bjørn Fossum  
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 NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer 

8.23.1 Sammensetning av NK 82  

Pr. 31. desember 2017 består NK 82 av 6 medlemmer: 

• Ørnulf Nordseth (Institutt for energiteknikk) – Leder 

• Hans Peter Arp (Norges Geotekniske Institutt) 

Nye medlemmer i løpet av 2017 

• Tor Håkon B. Nøklebye (OBOS PROSJEKT AS) 

• Øystein Holm (Multiconsult AS) 

• Harald Hammer (COWI AS) 

• Andreas Bentzen (Otovo AS) 

8.23.2 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC). 

IEC TC 82 har avholdt flere internasjonale møter i 2017. NK 82 har ikke deltatt på noen av disse møtene. 

Hans Petter Arp er med i TC82/PT 62994-1 Environmental Health and Safety (EH&S) Risk Assessment for 

the sustainability of PV module manufacturing - Part 1. General principles and definition of terms 

8.23.3 Avholdte norske komitémøter. 

NK 82 har i løpet av 2017 avholdt ett møte: 

• 14. november hos NEK 

Dette var for øvrig det første komitémøtet i NK 82. Arbeidet har ellers foregått pr. epost-korrespondanse. 

8.23.4 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter. 

NK 82 har stemt på 35 forskjellige dokumenter i løpet av 2017.  Det vises til publisert oversikt over 

dokumenter som har vært til behandling på henholdsvis IEC og CENELECs hjemmesider. 

8.23.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer. 

Ingen. 
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 NK88 - Vindkraft 

8.24.1 Avholdte internasjonale møter 

Det er avholdt møte i TC88 i Colorado, USA, 30. mars – 4.april 2017.  

NK88 deltok ikke i dette møtet grunnet manglende budsjett. 

8.24.2 Avholdte norske komitémøter 

NK88 har ikke holdt møte i 2017. Behandling av dokument oa har skjedd via epost og telefon. 

8.24.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

 

Ref Title Vote Closing 
date 

88/649/DTS IEC TS 61400-3-2 ED1. Wind energy generation systems – Part 
3-2: Design requirements for floating offshore wind turbines 

Yes 

With no comments 

2017-10-20 

88/643/FDIS IEC 61400-25-5-ED2. Wind energy generation systems – Part 
25-5: Communications for monitoring and control of wind 
power plants – compliance testing 

Yes 

With no comments 

2017-07-28 

88/642/CDV IEC 61400-3-1 ED1. Wind energy generation systems – Part 3-
1: Design requirements for fixed offshore wind turbines 

Yes 

With no comments 

2017-10-20 

88/641/CDV IEC 61400-24 ED2 Wind energy generation systems – Part 24: 
Lightning protection 

Yes 

With no comments 

2017-10-20 

88/636/DC IEC 61400-4 Wind turbines – Part 4: Design requirements for 
wind turbine gearboxes (2012) 

Yes 

With no comments 

2017-05-05 

88/625/NP IEC 613400-11-2 Wind turbine aero acoustic noise 
measurement techniques 

Yes 

With no comments 

2017-05-26 

88/621/NP Wind energy generation systems – Part 25-7: Communications 
for monitoring and control of wind power plants – Configuration 
description language for communication in wind automation 
systems related to IEDs 

Yes 

With no comments 

2017-04-21 

88/620/CDV IEC 61400-21-1 ED1 Wind turbine generation systems – Part 
21-1: Measurements and assessment of electrical 
characteristics – Wind turbines 

Yes 

With no comments 

2017-06-02 

88/619/CDV IEC 61400-6 ED1 Wind energy generation systems – Part 6: 
Tower and foundation design requirements 

Yes 

With no comments 

2017-06-02 

88/615/CDV IEC 61400-11/AMD1 ED3 Wind energy generation systems – 
Part 11: Acoustic noise measurement techniques 

Yes 

With no comments 

2017-04-21 

88/614/NP Wind energy generation systems - Part 50-3: Use of nacelle 
mounted lidars for wind measurements (proposed project 
number 61400-50-3) 

Yes 

With no comments 

2017-03-03 
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88/613/CD IEC 61400-24 ED2 Wind energy generation systems – Part 24: 
Lightning protection 

Yes 

With no comments 

2017-02-24 

88/609/NP Wind energy generating systems - Part 26-4: Reliability for wind 
energy generating systems (proposed IEC TS 61400-26-4) 

Yes 

With no comments 

2017-01-20 

88/605/CDV IEC 61400-1 Ed.4 Wind energy generation systems:  
Part 1:  Design requirements 

Yes 

With no comments 

2017-02-24 

88/652/Q Appointment of Convener and Co-convener of JWG1 "Wind 
turbine gearboxes" 

Abstained 2017-11-10 

88/627/DC Request for comments on a possible revision and on a 2nd 
edition of IEC 61400-23, Wind turbines – 

Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades 

Abstained 2017-03-10 
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 NK 99 – Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg  

8.25.1 Avholdte internasjonale møter 

CLC TC99X "Power installation exceeding 1kV" – Brussel 28. mars 

TC99/MT4 "Revision of IEC 61936-1" møter i Stockholm 5.-7. april, Fehraltorf 7. – 9. august and 

Vladivostok 10. oktober. 

TC99/AHG-6 "Preparation of NWIP on Off-shore installations", Stockholm 7. april og Vladivostok 11. 

oktober. 

TC99 plenary meeting i Vladivostok 12. oktober 

8.25.2 Avholdte norske komitémøter 

NK99 har avholdt 2 komitemøter i 2017. Komiteen har gjennomført 2 kurs i normsamlingen NEK 

440:2015 "Stasjonsanlegg over 1 kV" i Oslo 14./15. februar og i Trondheim 24./25. oktober. Komiteen 

har fått gode tilbakemeldinger på denne kursserien. Det er også nedsatt en adhoc-arbeidsgruppe 

innenfor jordingsspørsmål. Videre behandler komiteen innkomne spørsmål underveis gjennom året og 

publiserer svarene på NEKs FAQ. 

8.25.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

På forespørsel fra convenor i TC99/MT4 ble IEC 61936-1(NEK 440 del 1) gjennomgått og NK99 ga sine 

kommentarer inn til maintenance team TC99/MT4 om ønskede endringer i IEC 61936-1. TC99/MT4 har 

hatt 3 møter i 2017 der NK99-medlemmer har deltatt og bidratt til utdyping og begrunnelse for de 

ønskene som NK99 har til endringer i IEC 61936-1.  

8.25.4 Reviderte IEC- og CENELEC-normer 

Ingen. 

8.25.5 Endringer i IEC-komiteer 

Internasjonalt har IEC TC99 "System engineering and erection of electrical power installations in systems 

with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects" og IEC 

TC28 "Insulation co-ordination" blitt slått sammen som følge av en SMB-beslutning 158/20 - Item 5. Det 

ble besluttet at TC99 skulle utvides med medlemmer fra TC28 og TC28 blir avsluttet. Nytt navn på TC99 

vil nå være TC 99 "Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power 

installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC".  

 6.Arbeid med norske normer 
Ingen. 
 

8.25.6 7. Organisering av NK 99 

Komiteen har følgende 11 medlemmer i 2017: 

Espen Masvik, DSB (leder)   (TC99/MT4) 

Hans Habbestad, NEK, sekretær 

Øystein Gåserud, NVE 

Bjørnar Brattbakk, Energi Norge 



 

 
 
 
 
 
 

90 

 

Hans Brandtun, REN    (TC99/MT4) 

Kåre Espeland, REN    (TC99/MT4) 

Pål Jørgen Kamnes, Voith Siemens 

Stein Kotheim, Eidsiva Produksjon  (TC99/MT4) 

Geir Kaasa, Skagerak 

Sindre Enoksen, ABB 

Hanne Stensen, Statnett 

Endringer i 2017: 

Tilgang: 
Hanne Stensen, Statnett 

Frafall: 
Sindre Enoksen, ABB 

 

Med hilsen 

Espen Masvik 

Leder NK99 
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 NK 110 - Flatskjermutstyr 

NK 110 har fikk sitt første medlem i juli måned 2017, representert ved Øyvind Svensen som til daglig 

jobber hos Barco Fredrikstad AS.  Øyvind Svensen er medlem av den internasjonale arbeidsgruppen IEC 

TC 110 WG 10 Laser displays. NK 110 speiler det internasjonale arbeidet som gjøres i IEC TC 110.  

8.26.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

IEC TC 110 hadde sitt plenarmøte i Tokyo Japan 2017.12.11 til 2017.12.15. Det var ingen deltagelse fra 

Norge.  

8.26.2 Avholdte norske komitemøter 

NK 110 har ikke hatt noen komitemøter i 2017. Fagsjef Trond Salater var på bedriftsbesøk hos Barco 

Fredrikstad den 23. august 2017 for å orientere om NEK/IECs standardiseringsarbeid.  

8.26.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Komiteen har behandlet alle arbeidsdokumenter fra IEC TC8 og CENELEC TC 8 som ble distribuert i 

2017. For nærmere oversikt over disse henvises det til komiteenes hjemmeside på hos henholdsvis IEC 

og CENELEC. 

8.26.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

For nærmere oversikt over fastsatte normer vises det til komiteenes hjemmeside på hos henholdsvis IEC 

TC 110. 

8.26.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Ingen 

8.26.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Ikke noe å rapportere. 

8.26.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Ikke relevant.  

Fagsjef NEK 

Trond Salater 
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 NK 111 - Miljø  

8.27.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC) 

IEC TC 111, Environmental standardization for electrical and electronic products and systems, avholdt 

sitt møte 12-13 oktober i Vladivostok.   

Fra Norge deltok Birger Hestnes, NEK. Møtet ble ledet av formannen, Yoshiaki Ichikawa, fra Japan. 

Sekretæren, Andrea Legnani, fra Italia refererte fra møtet 

Møtet hadde lav møtedeltagelse med hovedvekt av deltagere fra Asia, med Korea, Kina og Japan som de 

best representerte. Et av hovedpunktene fra møtet var tilbaketrekking av standard for RoHS - IEC 62321 

fra 2008. Dette betyr da at hele arbeidet med å erstatte denne av en serie standarder hvor hvert enkelt 

farlige substans har sin målemetode er sluttført. I tillegg fortsetter selvfølgelig arbeidsgruppen som 

håndterer IEC 62474 med materialdeklarasjoner å oppdatere sin database over farlige kjemikalier i 

elektroutstyr. De analyserer de fleste nyreguleringer av farlige susbtanser over hele verden og 

innlemmer de substansene i sin base som er relevante for elektroindustrien. Et tredje viktig punkt er 

arbeidet med en standard innen lavhalogen. Her er det tildels stor uenighet mellom bransjer om hva som 

det kan reklameres med som lavhalogen, eller halogenfritt.  

CENELEC TC 111X Environment, har avholdt 2 ordinære møter i 2017. Det første t ble avholdt 4de mai. 

Møtet ble ledet av formannen, Christian Dworak fra Tyskland.  

Sekretæren, Andrea Legnani fra Italia, refererte fra møtet. Referat fra møtet har referanse 

TC111X/Sec0466/RM. 

Hovedpunktene i møtene gjaldt også i 2017 det pågående arbeidet med standardisering for WEEE 

(avfallsdirektivet) Dette er arbeid som er initiert av EU kommisjonen gjennom mandat 518. Det antas at 

dette vil få stor betydning for gjenvinning i Europa. Ikke bare er det klare mål om å øke 

gjenvinningsgraden men i forbindelse med sirkulær økonomi er det også utarbeidelse av standard for 

gjenbruk. 

 

Denne saken preget også det andre møte i Cenelec i 2017. Det ble avholdt 9 november og som i det 

første møtet i mai var Norge her også representert gjennom formann i NK 111. 

Møtene i Cenelec gir viktig innblikk i problemstillingen i Europa innen miljøområdet., særlig gjennom det 

faktum at EU kommisjonen med Maria Banti DG Env bruker å delta og lufte kommisjonens synspunkter. 

2 standarder og 4 tekniske spesifikasjoner ble sluttført og utgitt innen avfallshåndtering i 2017 fra 

kommiteen. 

8.27.2 Avholdte norske komitemøter 

NK 111 har i 2017 avholdt ett møte.  Møtet fant sted 26 april. Hovedsaken på møtet var den europeisk 

komiteen Cenelec TC111X sitt arbeid vedrørende standardisering i hht. WEEE-avfallsdirektivet.  

To tekniske spesifikasjoner ble nøye gjennomgått og kommentert under møtet . I tillegg ble det informer 

om fremdriften i de forskjellige underkomiteer i IEC og Cenelec. 

Orientering ble også gitt om kommende møter i Cenelec og IEC. 

8.27.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Det internasjonale arbeidet, både i IEC og CENELEC, har i 2017 i hovedsak foregått i arbeidsgrupper. Det 

er ikke norske deltakere i noen av arbeidsgruppene, så komiteens arbeid har vært å holde seg oppdatert 

via de dokumenter som sirkuleres for informasjon, og å stemme over de dokumenter som har vært til 

votering. 
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8.27.4 Utgitte IEC publikasjoner og CENELEC normer (Europanormer)  

Hoveddokumentene er orientert om under de respektive komiteer 

8.27.5 Vedtatte og foreslåtte norske elektrotekniske normer og publikasjoner 

8.27.6 Relevant arbeide utenfor IEC, CENELEC og NEK 

Det foregår et svært aktivt arbeid innen miljøområdet innen mange andre fora. FNs klimapanels arbeide 

påvirker selvfølgelig fokuset for miljøarbeidet i Norge og Europa. I tillegg har EU kommisjonens 2020 mål 

en stor innflytelse på fremdriften i standardiseringsarbeidet. Miljøstandardisering hvor det er fokus på 

konsensus mellom fabrikanter, miljøorganisasjosner, myndigheter og andre pådrivere må nødvendigvis 

ta noe tid. Det er da til stor hjelp at arbeidet som gjøres for bl.a EU kommisjonen er tidsstyrt gjennom 

de mandater som foreligger for arbeidet. 

Innen den norske komiteen hadde det vært ønskelig med sterkere engasjement fra norsk industri, og 

kanskje også deltagelse i arbeidsgrupper ville være aktuelt. Deltagelse i komiteer gir større innflytelse. 

Dette er selvfølgelig noe som må avgjøres av den enkelte bedrift men det viser seg gjentatte ganger at 

store europeiske firma tar strategiske valg om deltagelse i spesielle arbeidsgrupper for å hevde sin 

mening og å få gjennomslag for sitt syn mens da ikke deltagende lands industri i stor grad må leve med 

konsekvensene. 

8.27.7 Ingen endringer i komiteens sammensetning                                             

Jon Ivar Tidemann 

Leder NK 111  
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 NK 120 – Elektriske energilagringssystemer (EES) 

NK 120 ledes av Per Anders Løkke, Eaton. NK 120 har 4 medlemmer pr 31.12.2017. NK 120 fikk 

ordinære medlemmer for første gang i 2017. Foruten Per Anders Løkke fra Eaton deltar Ivan Schytte fra 

Skagerak Nett, Kenneth Presttun Tjong fra Siemens og Ole Christian Bie Nebb fra Cowi. 

8.28.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC) 

IEC TC 120 plenarmøte ble avholdt i Frankrike, september 2017. Ingen norske deltagere. 

IEC TC 120 har 5 arbeidsgrupper, men ingen norsk deltagelse. 

8.28.2 Avholdte norske komitemøter 

Komiteen har hatt 2 ordinære komitemøter i 2017, samt et arbeidsmøte pr skype. Det første ordinære 

komitemøtet i juni 2017 var oppstartsmøte, og Per Anders Løkke ble valgt som leder. 

8.28.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Etter oppstartsmøtet i juni 2017 har komiteen behandlet alle distribuerte arbeidsdokumenter fra IEC 

TC120. For nærmere oversikt henvises det til komiteenes hjemmeside hos IEC. 

8.28.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

Ingen dokumenter ble fastsatt av CENELEC CLC/SR 120 i 2017. 

Følgende dokumenter ble fastsatt av IEC TC120 i 2017: 

IEC 62933-2-1:2017 Edition 1.0 2017-12-13 Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-
1: Unit parameters and testing methods - General 
specification 

IEC TS 62933-4-1:2017 Edition 1.0 2017-07-26 Electrical energy storage (EES) systems - Part 4-
1: Guidance on environmental issues - General 

specification 

IEC TS 62933-5-1:2017 Edition 1.0 2017-07-12 Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-
1: Safety considerations for grid-integrated EES 
systems - General specification 

 

8.28.5 5. Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

Ikke noe arbeid med norske normer.  

8.28.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC og CENELEC 

Ikke noe arbeid utenfor CENELEC og IEC.  

Leder NK 120, Per Anders Løkke 

Sekretær NK 120, Lars Ihler 
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 NK121B - Lavspennings fordelingsanlegg 

8.29.1  Internasjonale møter 

NK 121B speiler IEC SC 121B. Det er ingen egen CLC komite for NK121B. 

Siste hovedmøte i IEC/TC121B ble avhold i forbindelse med IEC GM i Frankfurt i oktober 2016. NK121B 

var representert med komiteens sekretær, Leif T. Aanensen. Det var ingen hovedmøter i 2017. NK121B 

er representert med ett medlemskap i MTs i IEC/SC121B. 

8.29.2 Nasjonale møter 

Det har vært avholdt ett ordinært møte i NK 121B i løpet av 2017. Arbeidet har ellers foregått pr. 

korrespondanse 

8.29.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter. 

Komiteen har har arbeidet med følgende publikasjoner gjennom året: 

IEC 61439-1 ED3 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules 

IEC 61439-2 ED3 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear 
assemblies 

IEC 61439-7 ED1 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as 
marinas, camping sites, market squares, electrical vehicles charging stations 

IEC TS 63107 ED1 

Integration of arcing fault mitigation devices into power switchgear and controlgear assemblies (PSC-
ASSEMBLIES) according to IEC 61439-2 

8.29.4 Utgitte IEC- og CENELEC-normer 

Det er ikke gitt ut noen normer, spesifikasjoner eller rapporter fra IEC innenfor NK121Bs arbeidsområde i 

2017. 

8.29.5 Norske normer 

Det er ikke gitt ut noen norske normer innenfor NK121Bs ansvarsområde i 2017. 

8.29.6  Relevant arbeid 

Komiteen har et godt samarbeid med Tavleforeningen, med spesiell vekt på å spre kunnskap om 

tavlenormen, NEK 439 (NEK EN 61439). 

 

 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:7623069833725::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:10619,23,21953
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:7623069833725::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:10619,23,21954
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:7623069833725::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:10619,23,22899
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:7623069833725::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:10619,23,23821
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8.29.7 Komiteens sammensetning mv. 

Leder i komiteen i 2017 har vært Eirik Selvik og sekretær har vært Leif T. Aanensen. Komiteen hadde 

ved årets slutt 12 medlemmer. 

2018-04-23 

Leif T. Aanensen 

Sekretær 
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 NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr 

På abonnentenes domene er infrastrukturen av kommunikasjonskabler like viktig som andre 

grunnleggende bygningsmessige installasjoner. Avbrudd i tjenestene kan gi alvorlige følger. Dårlig 

tjenestekvalitet på grunn av manglende forutseenhet ved utformingen, anvendelse av uegnede 

komponenter, feilaktig installering, dårlig administrasjon eller utilstrekkelig støtte kan true en 

organisasjons effektivitet. 

Målgruppen for komiteens arbeide er vid og består av alt fra produsenter, arkitekter, konsulenter, 

byggherrer, installatører til sluttbrukere. Bredden tilsier at språket ikke bør være noen barriere. 

Standarder med en spesielt bred målgruppe er derfor blitt gitt ut på norsk.  

8.30.1 Avholdte internasjonale møter med norsk deltakelse: 

CENELEC TC 215 

5. april  Wien  fra Norge: Jonsmyr, Fossum 

 

CENELEC TC 215 WG 1 "Cabling design"  

1.-2.  mars Frankfurt fra Norge: Jonsmyr  

3.-4. juli   London  fra Norge: Jonsmyr 

 

CENELEC TC 215 WG 2 "Cabling installation - Quality assurance and installation practices" 

5.- 7. april Wien  fra Norge: Jonsmyr, Fossum 

9.-10. november Athen  fra Norge: Jonsmyr, Fossum 

 

Avholdte norske komitemøter:   

1. februar   NEK 

29. mai   NEK 

18. september  NEK 

 

8.30.2 Publiserte CENELEC og ISO/IEC dokumenter i 2017 

EN 50090-6-1 
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface 

 

EN 50090-3-4 
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure 
configuration and security Resources 

   

EN 63044-1 

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: 
General requirements 
 

CLC/TR 50669 
Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz 
 

EN 50174-3/A1 
Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings 
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CLC/TR 50600-99-1:2017 
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for 
energy management  
  

EN 50600-4-2/AC 
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness 
 

ISO/IEC 11801-1 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements 

 

ISO/IEC 11801-2 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises 

 

ISO/IEC 11801-3 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 3: Industrial premises 

 

ISO/IEC 11801-4 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 4: Single-tenant homes 

 

ISO/IEC 11801-5 

Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 5: Data centres 

 

ISO/IEC 11801-6 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 6: Distributed building services 
 

ISO/IEC TR 11801-9902 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 99-2: End-to-end link configurations 
 

ISO/IEC TR 11801-9904 
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9904: Assessment and mitigation of 
installed balanced cabling channels to support 2,5GBASE-T and 5GBASE-T 
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 NK 219 – Kompetanse til inspeksjonsorgan 

NK 219 ledes av Jørn Holtan som til daglig er ansatt i Statens Vegvesen - vegdirektoratet. Komiteen 

teller i dag 23 medlemmer, med representasjon fra myndighetene, bransjeorganisasjonene, forsikring og 

fra virksomheter som utøver tjenester innen feltet. 

NK 219 forvalter NEK 405-serien. Den spesifiserer kompetanse for kontrollforetak, metode for utførelse 

av elkontroll, eksamen og sertifiseringsordning. Normsamlingen er spesifikk på metode når det gjelder 

elektrotermografering og elkontroll i boligbygg, mens den i større grad legger opp til at omfang og 

metode avtales nærmere mellom partene for elkontroll i næringsbygg. 

Normen beskriver hvordan elektriske anlegg og elektrisk utstyr bør kontrolleres for å opprettholde 

elsikkerheten, slik at de er trygge i bruk. Forutsetningen for god elsikkerhet er at alle sikkerhetstiltakene 

regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske 

skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Gjennom kontroll utført etter NEK 405 for 

bygningseier en oversikt over tilstanden i det elektriske anlegget og utstyret, herunder oversikt over 

behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. 

En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gir dermed eier et beslutningsgrunnlag 

for å vurdere behovene.  

8.31.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

NK 219 er en ren nasjonal komite, uten representasjon i CENELEC eller IEC. 

8.31.2 Avholdte norske komitemøter 

Det ble avhold 4 komitemøter i 2017 og 5 møter i to arbeidsgrupper som komiteen har nedsatt. Disse 

arbeidet med to nye delnormer: 

Elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy inntil 24 meter 

Elkontroll i landbruket 

Det første prosjektet ble startet opp etter initiativ fra DSB. De ønsket å flytte en eksisterende 

kontrollordning med bruk av lokale elektroinstallatører til kontroll av fiskefartøy, inn under NEK 405-

ordningen. NK 219 stilte seg positivt til dette da man så at ordningen kunne bidra til å utvide markedet 

for kontrollforetak i distriktene. 

Elkontroll i landbruket er et prosjekt som tar sikte på å erstatte en ordning som i dag forvaltes av 

Landbrukets brannvernkomite (LBK). Elkontroll i landbruket anses som et viktig bidrag for å redusere 

risiko for brann i driftsbygninger. Mattilsynet stiller krav om elkontroll i driftsbygninger med husdyrhold 

minst hvert 3. år. Den siste tids brannstatistikker viser en nedadgående trend på branner i slike 

bygninger. Det kan skyldes det økte fokuset på elkontroll man har hatt i slike bygninger.  

Begge de to ovennevnte prosjektene ble sluttført i 2017. 

Komiteen besluttet også å starte arbeid med utvikling av en norm for eltakst. Arbeidet vil videreføres i 

2018. 

8.31.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Ikke relevant.  
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8.31.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

Ingen. 

8.31.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

De to nevnte delnormene: Tillegg til Nek 405-3 om elkontroll i landbruket og NEK 405-10 om elkontroll i 

fiske-, fangst-, og lastefartøy ble vedtatt i 2017. 

8.31.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

Ikke relevant. 

8.31.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Ikke relevant.  

 

2018-04-23 

Leif T. Aanensen 

Sekretær 
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 NK 301 - Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett 

NK 301 ledes av Kjell Myrann som til daglig er ansatt i konsulentfirmaet Rejlers. Myrann har vært 

komiteens leder siden starten. 

NK 301 forvalter NEK 399, som for tiden består av en del: Tilknytningspunkt for el og ekom i boligbygg. 

NEK 399-1 er distribuert i over 4.000 eksemplarer, som tyder på at standarden har fått en god 

utbredelse.  

Det har vært stor oppmerksomhet og interesse for NEK 399 helt siden normen ble sendt ut på høring i 

2014. Normen har dannet utgangspunkt for meningsbrytning innen et område som tradisjonelt har skapt 

mye engasjement i bransjen. Etter komiteens synspunkt har imidlertid normen bidratt til viktige avklaring 

og dermed en mer smidig prosess mellom involverte parter i et byggeprosjekt. Det gjør at en 

videreutvikling av normen til også å omfatte næringsbygg har vært fulgt med stor interesse. 

Komiteen har utviklet og vedlikehold FAQ for NEK 399. Denne har bidratt til å svare på uavklarte 

spørsmål fra bransjen. 

NK 301 har hatt en god utvikling av medlemsmassen helt siden oppstarten. Også i 2016 ble det tilflyt av 

nye medlemmer. I oversikten under vises de i alt 22 medlemmene i komiteen og hvem de 

representerer.Per Bjergli, Hafslund Nett AS 

Hans Brandtun, REN AS 

Bjørnar F. Brattbakk, Energi Norge AS 

Lars Davidsen, Hafslund Nett AS 

Steinar Fines, NTE Nett AS 

Gunnar Gjesdal, Statens Vegvesen 

Jostein Ween Grav, DSB 

Frode Vidar Holm, Garo AS 

Jan Helge Høybø, EB Nett AS 

Andre Indrearne, REN AS 

Svein Roar Jonsmyr, NKOM 

Willy Moe Jacobsen, Helgeland Kraft AS 

Kjell Myrann, Rejlers Norge AS 

Ulf Møller, Energi Norge AS 

Frank André Olsen, Telenor Norge AS 

Hans-Christian Permo, Eaton Electric AS 

Oddbjørn Røsholmen Roalkvam, Lyse Fiber AS 

Eirik Selvik, Eirik Selvik Elektro 

Jan Kyrre Semb, ABB AS 

Bjørn Egil Sørensen, Nelfo 

Arne Venjum, NVE 

Leif T. Aanensen, NEK 

8.32.1 Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK) 

NK 301 er en ren nasjonal komite, uten representasjon i CENELEC eller IEC. 
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8.32.2 Avholdte norske komitemøter 

Også i 2016 var det arbeidsgruppen til NK301 som har vært mest aktive i rapporteringsåret. Det ble 

avhold 5 møter i arbeidsgruppen, hvorav halvparten var telefonmøter. Arbeidsgruppen konsentrerte seg 

om to hovedoppgaver: 

• Besvare spørsmål som er kommet inn fra brukerne av NEK 399-1, og 

• Arbeid med utkast til NEK 399-2 

Det ble avhold to ordinært komitemøte i 2016. I disse møtene la arbeidsgruppen frem sine arbeider og 

fikk nødvendige føringer fra komiteen til det videre arbeidet. Komitemedlemmer har for øvrig deltatt som 

foredragsholdere, i debatter og bransjesamlinger. 

8.32.3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter 

Ikke relevant.  

8.32.4 Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer 

Ingen. 

8.32.5 Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer 

NEK 399-1 ble fastsatt av NEKs styre i april 2014. I kjølevannet av dette har det vært en spredning på 

rundt 4.000 eksemplarer av NEK 399-1. 

Det er NEKs oppfatning at standarden har blitt godt mottatt av berørte bransjer. 

8.32.6 Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK 

I forbindelse med notifisering av den utvidede NEK 399 var det interesse fra enkelte andre land og fra 

CLC TC 215. Norge fikk likevel opphevet «stand-still». 

8.32.7 Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og 

NEKs komiteer 

Ikke relevant.  
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