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Høring – NEK TS 600: 2022 Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021 

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill på forslag til NEK TS 600:2022. 

NEK TS 600 er utarbeidet av normkomite NEK/NK 300 El og ekom i samferdsel. NEK TS 600 er ment å erstatte Statens 

vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave - Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en 

teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å 

oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem. 

 

Bakgrunn for arbeidet  

NK 300 har tidligere utarbeidet NEK 600:2021 El og ekom i samferdsel. Dette arbeidet ble gjort med bakgrunn i 

Statens vegvesen sin vegnormal, håndbok N 601 Elektriske anlegg. Samtidig med utarbeidelsen av NEK 600 ble også 

vegnormal N 601 revidert og utformet som en funksjonell forskrift etter samme lest som forskrift for elektriske 

lavspenningsanlegg (fel). Den nye funksjonelle vegnormalen har fått navnet N601 Sikkerhetskrav for elektriske 

anlegg i- og langs offentlig veg. Statens vegvesen har også tidligere utarbeidet «V630 Elektroveiledet – foreløpig 

utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler». Dette arbeidet er nå videreutviklet i regi av normkomite NEK/NK 300 El 

og ekom i samferdsel. NEK TS 600: 2022 bygger på kravene i NEK 600: 2021 El og ekom i samferdsel og gir forslag til 

preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav, samt veiledning til en del av kravene i 600:2021. 

 

Om NEKs rolle 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. 

Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen 

fagområdet. Komiteene består av mer enn 800 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og 

forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder. 

 

Innspill, kommentarskjema og høringsdokumenter 

Høringsbrevet, høringsutkastet og kommentarskjema vil også være tilgjengelig på følgende nettadresse: 

https://www.nek.no/aktuelt/horinger/om-horinger/ 

mailto:nek@nek.no
http://www.nek.no/aktuelt/horing
https://www.nek.no/aktuelt/horinger/om-horinger/
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Denne lenken kan brukes til å dele informasjon om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha 

interesse av høringen. Kommentarskjema skal alltid benyttes og det skal angis linjenummer, 

begrunnelse og forslag til revidert tekst. 

 

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 22. august 2022. Alle kommentarer 

kan sendes til: gunnar.gjesdal@nek.no 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Elektroteknisk Komite 

 

  
Leif T. Aanensen 

Adm. Direktør 

        Gunnar Gjesdal 

        Fagsjef 

 

Vedlegg: 

- Kommentarskjema 

- Høringsutkast NEK TS 600 

mailto:nek@nek.no
mailto:gunnar.gjesdal@nek.no

