NYE NORSKE ELEKTROTEKNISKE PUBLIKASJONER:
NEK/NK18

NEK 410A:2021

Elektriske installasjoner i skip
Electrical installations in ships

NEK 410A:2021 er forankret i teknisk komité NEK/NK18 og består av utvalgte elektrotekniske standarder
publisert av NEK, CENELEC og/eller IEC. Standardene i NEK 410A er utviklet i IEC teknisk komité nr. 18 –
Elektriske installasjoner i skip, flyttbare og faste innretninger i petroleumsindustrien.
Dette dokumentet er gyldig fra publikasjonsdato og anbefales lagt til grunn for elektriske installasjoner
i skip innenfor omfanget til hver enkelt standard i samlingen.
Standardene i denne samlingen er meningstro oversettelser av internasjonale standarder. Hele
samlingen er revidert og språklig gjennomgått i forhold til oppdaterte internasjonale standarder.
NEK 410A er en del av serien NEK 410 som gis ut i flere deler. De ulike delene beskriver blant annet
design, valg av utstyr, installasjon, krav til utstyr og EMC.
NEK 410A:2021 erstatter NEK 410‐1:2008.
Når det gjelder tolkninger og eventuelle rettelser til NEK 410 vises det til www.nek410.no.

NEK/NK300

NEK 600:2021

El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard utarbeidet av NEK/NK300 og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden
viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601
Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i‐ og langs offentlig veg, skal løses.
NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet
ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el‐
anlegg i vegsektoren.
Denne standarden beskriver valg av løsninger og gir krav der det anses nødvendig og hvor annet offentlig
regelverk angir alternative løsninger. NEK 600 skal i tillegg bidra til standardisering av løsninger slik at
prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg blir mer rasjonelt.

Lansering av publikasjonen blir den 13.01.2021 på lanseringsseminar. Meld deg på!

NEK Meddelelser Nr. xxx – Januar 2021

Side 1

