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NEK 399:2018
- Normen erstatter NEK 399-1:2014, men 

innebærer også en vesentlig utvidelse av 
virkeområdet. NEK 399:2018 har som 
formål å dekke alle typer installasjoner 
som er tilknyttet allment nett.



NEK 399.2018

• Dekker alle typer bygninger og installasjoner
• Felles for El- og Ekom
• Blir gjort gjeldende fra 01.07.2018

• Har vært stort engasjement og mange innspill i høringsrunden
• Komiteen som står bak NEK 399 er NK 301

• 25+ medlemmer.
• Bl.a. NVE, Nkom og DSB



NEK 399:2018

NEK 399 er også en produktstandard for tilknytningsskap
• Krav til design, testing og toleranse
• Beskyttelse mot kondens, ising og korrosjon tillagt særlig vekt
• Overspenningsbeskyttelse, potensialutjevning mv.

NEK 399 stiller krav til innholdet i henholdsvis tilknytningsskap, hovedfordeling og etasjefordelere



NEK 399:2018 Metoder

• A: Tilknytningspunkt hvor det er benyttet 
tilknytningsskap utendørs (maks OV 125 A)

• B: Tilknytningspunkt hvor det er benyttet 
hovedfordeling og OV over 80 A og opp til og 
med 1.250 A

• C: Tilknytningspunkt hvor det er benytter 
hovedfordeling og OV er over 1.250 A



NEK 399:2018

• Tilknytningsskapet skal være egnet for plassering ute
 Klarere føring i normen om hva man må ta hensyn til
 Kondens, temperatur, tilgjengelighet
 Ytre påvirkning iht. NEK 400 og NEK 439
 Produsent definerer bruksområde

• Tiknytningsskap kan plasseres iht. skriftlig avtale mellom eier og nettselskap annet sted enn på husvegg
 Skal være innenfor jordelektrodens dekningsområde

• Plassering av KV/OV
 Utgangspunktet KV ute, OV inne
 Kan plassere OV ute
 Uansett sier DSB at OV skal stå inne (OV skal plasseres innendørs i boliger iht. Elsikkerhet 87)



NEK 399:2018

• Flere definisjoner

• Prefabrikkert utsparing(er) og klargjøring av feste for antenne 

• Måler plassering
• Maks 1,8m og min 0,7m over ferdig planert bakkenivå



NEK 399:2018

• Etasjefordelere i blokker fra og med 5. etg.

• Etasjefordeler kan forsyne tilstøtende etasjer



NEK 399:2018

• Låssystem for etasjetavler som for tilknytningsskap
 Kan velge annet dersom enighet mellom eier og nettselskapene

• Må legge rør til den enkelte bolig/leilighet for fremføring av signalledning fra HAN*-porten på måleren 
 *Home Area Network. Mulig for kunden å hente ut relevant data
 *Home automation network er begrepet NEK bruker – System for automatisering i hjem, blant annet styring av laster

• I hovedtavlen må felt for umålt kraft merkes



NEK 399:2018

• Elanlegg for idrettsanlegg, parker og liknende som ikke inngår i en bygning skal baseres på normens generelle krav, men enkelte 
tilpasninger kan være påkrevd
• Utvidet tilknytningsskap kan være aktuelt for slike installasjoner

• Statens Vegvesen – vegdirektoratet som forvalter infrastruktur for veitrafikk beslutter hvordan strømforsyning til tunnelanlegg skal 
anordnes



11.1 Tilknytningsskap – avgrening til annen fordeling utendørs

• Det er tillatt med avgrening fra felt 1 i tilknytningsskapet til en annen fordeling utendørs til forsyning av effektkrevende laster. 
Avgrening skal foreta etter elmåler. 

• Forbindelsen fra tilknytningsskapet til fordeling utendørs skal være beskyttet mot kortslutning av K-vern i tilknytningsskapet.
• Vern for beskyttelse mot overbelastning skal være plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det 

elnetteier har gikk aksept for



11.3 – Utvidet tilknytningsskap

• Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en 
hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer

• Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet
Veiledning
Eksempler på slik installasjoner er veg og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg, målestasjoner.
Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr 

Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap i kap.6. 
Det utvidede tiknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggs felt beregnet for utgående kurser.
Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes «Integrert fordeling»
Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder for å sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet



Husk var som står i «Forordet» i normen

• Det gjøres oppmerksom på at kravene  til elsikkerhet i elanlegg og krav til ekomnett behandles i henholdsvis NEK 
400 og NEK 700-serien. 

• Tilsvarende behandles krav til elsikkerhet, utførelse og testing av elektriske lavspenningstavler i NEK 439 



Noen bilder









NEK 400:2018



Nyheter NEK 400

Vi belyser noen deler av ny NEK 400:2018 som vil gjelde de mest vanlige 
installasjonene (vi belyser ikke spesielle installasjoner)

Normen er ennå ikke er endelig godkjent (og det kan komme endringer)



NEK 400-2 Terminologi/definisjoner

Omstrukturert
• Alfabetisk liste av termer
• Ingen tematiske lister
• Avsnittene vedrørende kapslingsgrader og spenningsbånd flyttet til NEK 400-3



NEK 400-5-51 Valg og montasje av utstyr – Generelle krav

512.2.4 Valg av utstyr i samsvar med ytre påvirkninger er nødvendig både for å sikre riktig funksjon og for å sikre påliteligheten av 
beskyttelsestiltakene i samsvar med de generelle kravene i NEK 400. Beskyttelsestiltak gitt ved konstruksjon av et utstyr gjelder kun for 
de definerte ytre påvirkningene dersom utstyrets spesifiserte prøvinger er utført ved disse ytre påvirkningene.
MERKNAD – Ordet “normal” som opptrer i tredje kolonne i tabellen, betyr at utstyr som tilfredsstiller gjeldende relevante utstyrsnormer 
tilfredsstiller kravet i tabellen

VEILEDNING - I NEK 400 er følgende klasser av ytre påvirkninger å betrakte som normale:

• AA Omgivelsestemperatur AA4

• AB Fuktighet i atmosfære AB4

• Andre omgivelsesforhold (AC til AR) XX1 til hver parameter

• Installasjon og konstruksjon av bygninger (B og C) XX1 til hver parameter, unntatt XX2 for parameter BC



NEK 400-5-52 Valg og montasjen av utstyr-ledningssystem

521.11 Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved dobbelt eller forsterket isolasjon (ny)
Hvor beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med dobbelt eller forsterket isolasjon skal ledningssystemet være:

• kabler som av produsenten er spesifisert til å tilfredsstille kravene til dobbel eller forsterket isolasjon mellom spenningsførende ledere 
og beskyttelsesleder eller jord, eller

• isolerte ledere med dobbel eller forsterket isolasjon, eller
• isolerte ledere ført i isolerte installasjonsrør, ledningskanalsystem eller et lukket ledningskanalsystem, eller
• strømskinner som av produsenten er spesifisert til å tilfredsstille kravene til dobbel eller forsterket isolasjon mellom spenningsførende 

ledere og beskyttelsesleder eller jord.



NEK 400-5-52 Valg og montasjen av utstyr-ledningssystem

521.12 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon (ny)
Hvor beskyttelse mot kortslutninger er anordnet ved jord- og kortslutningssikker installasjon i samsvar med NEK 400-4-43, avsnitt 
432.3, skal ledersystemet være installert som følger:

• enlederkabler uten metallisk kappe/armering/omfletting, eller
• isolerte enkeltledere ført i isolerende rør med bare én leder i hvert rør, eller
• isolerte enkeltledere montert på støtter av isolerende materiale og med tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til 

underlag, unntatt til egne fester, eller
• isolerte enkeltledere montert på isolatorer, med isolatorgjennomføringer og med tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til 

underlag, unntatt til egne fester, og med tilleggsbeskyttelse mot jord- og kortslutning vha. fremmede ledende deler.

Alle termineringer av ledersystemet skal være anordnet med beskyttelse som reduserer faren for jord- og kortslutning vha. fremmede 
ledende deler.



NEK 400-5-52 Valg og montasjen av utstyr-ledningssystem
527 Valg og montasje for å begrense brannspredning

Forholdsregler innenfor branncelle i bygning
Faren for brannspredning skal begrenses mest mulig ved valg av hensiktsmessige materialer og ved montasje i samsvar med avsnitt Ledningssystemer 
skal være montert slik at bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke er svekket.

Kabler som tilfredsstiller, som minimum, kravene til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6, samt utstyr som, ifølge avsnitt 527.1.5, er klassifisert som ikke 
flammespredende kan monteres uten spesielle forholdsregler.
MERKNAD – I installasjoner hvor det er spesiell risiko, kan det være nødvendig med kabler som minst tilfredsstiller klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6. Kabler som ikke tilfredsstiller kravet til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6 skal, dersom de 
benyttes, være begrenset til korte lengder for tilkobling av utstyr til den faste installasjonen, og skal aldri føres fra en branncelle til en annen...

Produkter klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK 439-6, NEK EN 61537 og i følgende serier: NEK IEC 61084, NEK EN 61386 og NEK 
EN 61534, kan installeres uten spesielle forholdsregler. Andre produkter i samsvar med normer med tilsvarende krav til motstand mot flammespredning 
kan installeres uten spesielle forholdsregler.

Deler av ledningssystemer foruten kabler som ikke tilfredsstiller kravet til motstand mot flammespredning som spesifisert i NEK 439-6, NEK EN 60570, NEK 
EN 61537, NEK IEC 61084 serien, NEK EN 61386 serien eller NEK EN 61534 serien, men som i alle andre henseender er i samsvar med sine respektive 
produktnormer skal, dersom de benyttes, være helt innkapslet av egnede ikke-brennbare materialer.



NEK 400-5-53 Valg og montasje av utstyr – brytere, betjeningsutstyr og vern
531.2.3 Strømstyrte jordfeilvern (IT-nett)
Generelle krav
Et strømstyrt jordfeilvern skal koble ut alle spenningsførende ledere i kursen den beskytter. Strømstyrte jordfeilvern skal være plassert i 
begynnelsen av den delen av installasjonen de skal beskytte.

Utilsiktet utkobling
Strømstyrte jordfeilvern skal velges og monteres slik at risikoen for utilsiktet utkobling er redusert til et minimum. Følgende forhold skal 
vurderes:
• Oppdeling av kurser med egne strømstyrte jordfeilvern slik at den akkumulerte strømmen i beskyttelsesleder og/eller lekkstrømmer som 

sannsynligvis vil opptre nedstrøms et strømstyrt jordfeilvern er < 0,3 ganger merkeutløsestrøm for det strømstyrte jordfeilvernet. Se også 
NEK 400-1, avsnitt 305.
• MERKNAD - Strømstyrt jordfeilvern kan løse ut for strømmer > 50 % av merkeutløsestrømm

• Koordinering av generelle typer strømstyrte jordfeilvern, selektive strømstyrte jordfeilvern (dvs. S-type i samsvar med NEK EN 61008-1, 
NEK EN 61009-1 eller NEK EN 62423) og tidsforsinkete strømstyrte jordfeilvern (dvs. CBR i samsvar med NEK EN 60947-2), se også avsnitt 
535.

• Koordinering av strømstyrte jordfeilvern med overspenningsvern, se avsnitt 534.



NEK 400-5-53 Valg og montasje av utstyr – brytere, betjeningsutstyr og vern

531.2.3.3 Valg av type strømstyrt jordfeilvern
Type strømstyrt jordfeil skal velges på grunnlag av bølgeformen for de forventete AC eller DC komponenter i feilstrømmen som skal 
brytes.
Strømstyrt jordfeilvern kan være type AC, type A, type B eller type F som beskrevet i Tillegg 53A.

Hvor et strømstyrt jordfeilvern Type F eller Type B er montert i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern, skal disse være koordinert i 
samsvar med produsentens instruksjoner.

Strømstyrt jordfeilvern type AC er ikke tillatt i Norge.



NEK 400-7-701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj

701.537.1.101
For en fast tilkoblet belysningsarmatur montert i et rom eller i et utendørs område som inneholder en dusj og/eller et badekar, skal det 
finnes en betjeningsbryter som medfører at alle faseledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom:
• Lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og
• Kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og
• Lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.

Utkoblingen av faselederne skal utføres av betjeningsbryteren selv, eller av et annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).

MERKNAD – For belysningsarmaturer med ikke-utskiftbare lyskilder er lyskilden ikke beregnet til å bli skiftet ut av brukeren.



NEK 400-7-701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj



NEK 400-7-705 Installasjon i landbruk og hagebruksområder

705.411.3.3 Tilleggsbeskyttelse
Endre kravene til følgende:
Kurser skal tilleggsbeskyttes med strømstyrt jordfeilvern i henhold til følgende:
• forbrukerkurser som forsyner stikkontakter med merkestrøm ≤ 32 A skal beskyttes med et strømstyrt jordfeilvern med 

merkeutløsestrøm ≤ 30 mA,
• forbrukerkurser som forsyner stikkontakter med merkestrøm > 32 A skal beskyttes med et strømstyrt jordfeilvern med 

merkeutløsestrøm ≤ 100 mA, og
• alle andre kurser nedstrøms hovedfordelingen skal beskyttes med et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 300 mA, og
• kurs som forsyner hovedfordelingen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkestrøm ≤ 300 mA dersom kursen er 

forlagt i andre rom enn et teknisk rom.
MERKNAD – Hvor det stilles spesielle krav til opprettholdelse av strømforsyningen, bør strømstyrte jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 300 mA være av S-
type eller tidsforsinket.



NEK 400-7-705 Installasjon i landbruk og hagebruksområder

705.422.102 (brannbeskyttelse)
Alle kurser i landbruks- og hagebruksområder nedstrøms hovedfordelingen skal være beskyttet av ett eller flere strømstyrte jordfeilvern 
med merkeutløsestrøm ≤ 300 mA.
Strømstyrte jordfeilvern skal koble ut alle spenningsførende ledere. Hvor det er behov for å opprettholde drift, skal strømstyrte 
jordfeilvern som ikke beskytter stikkontakter være av S-type eller være tidsforsinket.

MERKNAD – Beskyttelsen av forbrukerkurser med strømstyrt jordfeilvern som krevet i 705.411.3.3 gir også beskyttelse mot brann.



NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler

• NEK 400:2014 712 var på 6 sider
• NEK 400:2018 712 blir på ca. 33 sider

• Mange nye definisjoner av ord og uttrykk

• En kabel som brukes for funksjonsjording, skal ikke identifiseres med fargekombinasjonen GRØNN/GUL. Det anbefales å merke kabelen 
med fargen ROSA i samsvar med NEK EN 60445.

Ytre påvirkninger
Utstyr som plasseres utendørs skal velges med kapslingsgrad minst IP44 og beskyttelse mot ytre mekaniske påkjenninger minst IK07 i 
samsvar med NEK EN 62262.
Ledningssystem for solcellematrisen og tilhørende komponenter er ofte utsatt for UV, vind, vann, snø, oppvarming på grunn av direkte 
solstråling og andre miljøforhold. Det bør gis spesiell oppmerksomhet på behovet for tiltak for å drenere av vann som akkumuleres vanntette 
kapslinger, og behovet for tiltak mot oppvarming forårsaket av direkte solstråling.



NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler

Utstyr for frakobling
Det skal anordnes med utstyr for frakobling av på både AC- og DC-siden av solcelleomformeren.
Det skal anordnes med utstyr for frakobling for å frakoble kretser og utstyr i solcellematriser.

Valg og montasje for å sikre bekjempelse av brann
Plassering av solcelleomformer
Solcelleomformeren skal plasseres slik at behovet for å føre DC-kabler inne i bygget er redusert til et minimum, enten ved å plassere 
solcelleomformeren(e):
• på utsiden av bygningen, eller
• så nært som mulig til der DC-kablene føres inn i bygningen.



NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler

For montasje av DC-kabler mellom solcelleomformer og solcellemodulene gjelder følgende:
Hvor DC-kabler føres inn i bygningen skal det anordnes med utstyr for frakobling slik at DC-kabler som føres inne i bygningen kan 
frakobles solcellemodulene. 
Frakoblingsutstyret skal:
• automatisk aktiveres ved bortfall av AC-spenning på solcelleomformeren, eller
• aktiveres ved betjening av en bryter montert ved inngangspartiet til bygningen eller del av bygningen.

Solcelleomformeren kan anvendes som frakoblingsutstyr dersom den er egnet for frakobling og er plassert i samsvar med 712C.2.1.
• DC-kabler på utsiden av bygningen skal tydelig merkes i samsvar med kravene i 712.514.1.102.



NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler
Solinstallasjoner montert på tak
For solcelleinstallasjoner montert på tak med møne og hvor alle takflatene er benyttet for plassering av solcellemoduler, skal 
solcelleinstallasjonen utformes slik at:
• solcellemoduler er montert i en avstand ≥ 1,0 m fra takets ytterkant, og
• solcellemoduler er montert i en avstand ≥ 0,6 m fra takmønet.

For solcelleinstallasjoner montert på tak med møne og hvor ikke alle takflater er benyttet for plassering av solcellemoduler er det ingen krav til 
avstand fra takets ytterkant eller mønet. 

For solcelleinstallasjoner montert på et tak med ett plan, skal solcelleinstallasjonen skal utformes slik at:
• solcellemoduler er montert i en avstand ≥ 1,0 m fra minst to av takets ytterkanter, og
• solcellemoduler er montert i en avstand ≥ 1,25 m fra brannskiller som stikker opp over takflaten, og
• det er anordnet med en solcellemodulfri sone med bredde ≥ 1,0 m for hver 40 m.
Ledningssystemer som krysser brannskiller som stikker opp over tak skal tilfredsstille kravene i NEK 400-5-52, avsnitt 527.



NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler

Solcelleinstallasjoner montert på/i vegg
Solcelleinstallasjonen skal utformes slik at:
• spenningsførende deler ikke kan bli tilgjengelig ≤ 0,3 m fra sidene på vinduer/dører som er beregnet til rømning/redning
•

• spenningsførende deler ikke kan bli tilgjengelig ≤ 0,5 m fra nederkant av et vindu som er beregnet til rømning/redning.



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for:
• kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor 

merkeladestrømmen er > 5 A, og
• kurser beregnet til å mate tilbake energi fra slike elektriske kjøretøy.

elektrisk kjøretøy
• ethvert kjøretøy drevet av en elektrisk motor som trekker strøm fra et 

oppladbart energilagringssystem (RESS) og som er hovedsakelig beregnet til 
bruk på offentlige veier



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

tilkoblingspunkt
termineringspunkt i den faste installasjonen hvor elektrisk energi overføres til/fra ett elektrisk kjøretøy
• EKSEMPEL En stikkontakt, en apparatkontakt for kjøretøy eller et trådløst energioverføringsutstyr
• Merknad 1: Tilkoblingspunktet kan være en del av en fast installert ladestasjon

ladestasjon
den stasjonære delen av ladeutstyr koblet til forsyningsnettet

ladeutsyr
utstyr eller en kombinasjon av utstyr, inneholdende dedikerte funksjoner for å forsyne elektrisk energi fra en fast elektrisk installasjon eller et 
forsyningssystem til et elektrisk kjøretøy i den hensikt å lade det elektriske kjøretøyet

laststyring
elektrisk (energi) styresystem som sikrer at summen av belastningsstrømmene i dedikerte kurser ikke overstiger en fastsatt verdi



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Maksimal last og samtidighet
• Hvert enkelt tilkoblingspunkt skal, ved normal bruk, anses til å være belastet med sin merkestrøm eller sin maksimal konfigurert

ladestrøm.
• Siden alle tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig, skal samtidighetsfaktoren for en hovedkurs som forsyner disse 

tilkoblingspunktene settes til 1 med mindre laststyring inngår i ladeutstyret og/eller er installert oppstrøm.



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Oppdeling av installasjonen
• Det skal benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy.
• Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, 

carport eller utebod, kan denne, under den forutsetning at ulemper med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres 
på en eksisterende forbrukerkurs. Denne forbrukerkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter og skal kun forsyne utstyr 
montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres..

• Hva bør/må vi risiko vurdere i slike tilfeller ?
• Hva betyr «ikke forsyne andre tilkoblingspunkter» ?
• Hva betyr «skal kun forsyne utstyr montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres»?



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Tilleggsbeskyttelse
• Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA.

Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenninger
• Et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Strømstyrte jordfeilvern
Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttes mot virkninger av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:

• strømstyrt jordfeilvern Type B, eller
• strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 

62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B, eller
• strømstyrt jordfeilvern Type F som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 

62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B.

Strømstyrte jordfeilvern skal ha en merkeutløsestrøm ≤ 30 mA, og skal være i samsvar med NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 
60947-2 eller NEK EN 62423.
MERKNAD - Dette avsnittet gjelder ikke hvor tilkoblingspunktet er beskyttet mot elektrisk sjokk ved andre metoder enn automatisk utkobling av strømtilførselen, som for 
eksempel SELV eller elektrisk adskillelse.



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern
• Når det er krevet av driftsmessige årsaker, skal det opprettholdes selektivitet mellom det strømstyrte jordfeilvernet som beskytter 

tilkoblingspunktet og strømstyrte jordfeilvern installert oppstrøm i installasjonen.

Brannbrytere
• For hovedkurser som forsyner flere ladestasjoner i allment tilgjengelige parkeringsanlegg/-garasjer skal det anordnes med en 

brannbryter som ved betjening medfører en allpolig frakobling av ladestasjonene, i samsvar med NEK 400-5-53, avsnitt 537.2, enten 
ved selve brannbryteren selv eller vha. et annet frakoblingsutstyr. 

• Brannbryter inkl. eventuelt frakoblingsutstyr skal forøvrig tilfredsstille føringene gitt i NEK 400-5-53, Tillegg 53J 



NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

722.55.101 Tilkoblingspunkter 
• Allment tilgjengelige AC tilkoblingspunkter skal være en elbilkontakt, Type 2 i samsvar med NEK EN 62196-2. 

• AC tilkoblingspunkter for privat bruk skal være en: 
• elbilkontakt i samsvar med NEK EN 62196-2, eller 
• elbilplugg, fast tilkoblet via en kabel og i samsvar med NEK EN 62196, eller 
• stikkontakt i samsvar med NEK EN 60309-2, eller 
• en stikkontakt i samsvar med NEK 502 dersom stikkontakten er beskyttet av et overstrømsvern med merkestrøm ≤ 10 A. 

VEILEDNING - Det anbefales å benytte en ladestasjon i samsvar med NEK EN 61851 med tilkoblingspunktet enten som en elbilkontakt eller elbilplugg i samsvar med NEK EN 
62196. 



NEK 400-8-810 Valg, utførelse og montasje av fordelingstavler
Merking av tavler
Ved montasje skal tavlen merkes i samsvar med kravene i 810.514.02 til 810.514.05, i tillegg til de krav om merking som er gitt i NEK 439-serien.

Merkedriftsspenning
Tavler skal tydelig merkes med fordelingssystemet(ene), merkedriftsspenningen(e) og strømart i tavlen.

VEILEDNING – Det anbefales å benytte merkeskilt som følger:
• blått skilt med teksten ‘XXX’ 230 V AC for tavler med 230 V AC merkedriftsspenning,
• rødt skilt med teksten ‘XXX’ 400 V AC for tavler med 400 V AC merkedriftsspenning, og
• sort skilt med teksten ‘XXX’ ‘nnnn’ V AC for tavler med merkedriftsspenning høyere enn 400 V AC merkedriftsspenning.
• skilt farget i samsvar med fargekodene i NEK EN 60309-1 og med teksten 'XXX 'nnnn' V DC for tavler med DC merkedriftsspenning. 
‘XXX’ erstattes med betegnelse av fordelingssystemet:
• IT for tavler med IT fordelingssystem
• TT for tavler med TT fordelingssystem
• TN-C for tavler med TN fordelingssystem og PEN-leder
• TN-C-S for tavler med TN fordelingssystem og PEN- og N-leder
• TN-S for tavler med TN fordelingssystem og PE- og N-leder.
‘nnnn’ erstattes med relevant merkedriftsspenning.



NEK 400-8-810 Valg, utførelse og montasje av fordelingstavler
Tavler som forsynes fra mer enn én hovedkurs
Når en tavle forsynes fra mer enn én hovedkurs skal dette være tydelig og holdbart merket på tavlen.

Tavler som kan være under spenning etter frakobling av forsyningen
Hvis en tavle (eller tavleseksjon) inneholder deler som fortsatt kan være under spenning etter frakobling av forsyningen skal dette være tydelig og holdbart merket på tavlen.
VEILEDNING – Som eksempler kan nevnes tavler som:

• tilkobles nødstrømforsyningsanlegg eller annen alternativ strømforsyning;

• tilkobles fremmede kurser, for eksempel styre- og signalkurser;

• inneholder kondensatorer som ikke automatisk lades ut ved frakobling av forsyningen.

Det er ikke nødvendig å merke tavler eller tavleseksjoner som etter frakobling av forsyningen kun inneholder kretser med ELV og/eller kondensatorer som etter 5 sekunders har 
en spenning ≤ 120 V DC.
Merkingen skal plasseres som følger:
• 1) hvis en tavle inneholder deler som fortsatt kan være under spenning etter frakobling av hovedforsyningen til tavlen skal merkingen plasseres nær tavlens innmating, for 

eksempel ved en eventuell effektbryter eller ved eventuelle sikringer, eller
• 2) hvis en tavleseksjon inneholder deler som fortsatt kan være under spenning etter frakobling av forsyningen til den aktuelle seksjon skal merkingen plasseres ved 

seksjonsbryteren eller seksjonssikringene, eller
• 3) hvis en tavleseksjon inneholder deler som fortsatt kan være under spenning selv etter frakobling av hovedforsyningen til tavlen skal merking foretas iht. både pkt. 1) og 

pkt. 2).



NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

Elektriske installasjoner i boliger omfatter:
• boligens fordelinger, og alle inngående og utgående kurser tilknyttet boligens fordelinger.
VEILEDNING 2 – En kurs fra boligens sikringsskap som forsyner en frittliggende garasje, omfattes av kravene i NEK 400-8-823. Kurser fra en 
underfordeling i en frittliggende garasje uten boenhet omfattes ikke av kravene i NEK 400-8-823. 

Kravene i NEK 400-8-823 gjelder også for felleskjøkken som er beregnet til bruk av beboerne.
VEILEDNING 3 - Typiske eksempler er kjøkken i bofellesskap og studentboliger.

Bolig
Bruksenhet som har alle funksjoner for opphold, matlaging, soving og personlig hygiene, som gjør at mennesker kan leve og oppholde seg der 
gjennom døgnet
VEILEDNING 1 – Begrepet bolig omfatter alle typer boenheter inkludert de for fritidsbruk, for eksempel enebolig, tomannsbolig, rekkehus, leilighet, hytte, 
fritidsbolig, boenheter i leilighetshotell, boenheter tilknyttet næringsarealer.
VEILEDNING 2 - Fellesområder så som fellesganger, trappeganger, felleskjeller, fellesgarasje, felles bodarealer, etc. er ikke omfattet av begrepet bolig.



NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

Funksjonskrav til forskjellige typer rom
Strømforsyningen til rom i bolig skal være planlagt for den typen bruk som normalt kan forventes for denne typen rom. Dette innebærer 
at alle vanlige funksjoner som krever samtidig strømforsyning skal være ivaretatt.

VEILEDNING – Eksempler på funksjoner som ofte benyttes samtidig er vaskemaskin og tørketrommel, se også 823.537.109.



NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

Kjøkken (uttak)
Det skal monteres minimum:
• ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.), og
• to uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv., og
• VEILEDNING 1 – Kravet omfatter også benkeplass på kjøkken-/kokeøyer.

• 4 uttak i forbindelse med spiseplass men ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg.
• VEILEDNING 2 - Hensikten med kravet er å ha kontakter tilgjengelig for typisk lading av elektronisk utstyr.
• VEILEDNING 3 – Valg og montasje av stikkontakter i kjøkken skal utføres iht. planskissen for utformingen av kjøkkenet.



NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

Multimedia/audiovisuelle enheter (uttak)
Der hvor det er planlagt plassering av flere multimedia/audiovisuelle enheter med fysisk tilkopling til ekomnett på samme sted, skal det 
være minimum seks uttak, hvorav maksimalt to uttak kan være beregnet til tilkobling kun av europlugger. Disse uttakene kommer i 
tillegg til de som kreves i samsvar med 823.537.102, 823.537.103, 823.537.104, 823.537.105 og 823.537.109.

VEILEDNING - Multimedia/audiovisuelle enheter omfatter TV, musikkanlegg, hjemmekino, streaming enheter, mediesentre, trådløs 
ruter, modem etc.



NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

Bad/vaskerom/WC
For stasjonært utstyr som er planlagt plassert i slike rom, skal det monteres dedikerte uttak, med mindre utstyret er fast tilkoblet.
I rommet forøvrig skal det monteres minst to uttak, med mindre rommets areal er < 3m2 hvor det aksepteres ett uttak.



NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

Fordelingstavler
Fordelingstavler skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndige personer i samsvar med NEK 439-3.
Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer.
VEILEDNING – Et materiale er ikke brennbart dersom det, i samsvar med NS-EN ISO 1182 eller en ekvivalent metode, ikke understøtter 
forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale. 
Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig 
beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

Fordelingstavler i en ny installasjon skal ha minst 30 % reserveplass for fremtidig oppgradering med kurser og utstyr.



Ny nett-tariff på høring fra NVE



Mulig ny nettleie tariff

• Nytt utkast til nettleie er ute på høring fra NVE
• Skal eventuelt gjelde fra 2021

NVEs ønsker å pålegge nettselskapene å utforme nettleien slik at strømkundene betaler et fastledd som er likt for alle i nettområdet, 
pluss en abonnementspris som er avhengig av hvor mye strøm du vil bruke på en gang. 
Til gjengjeld vil det såkalte energileddet (pris per kWh) bli mye lavere. Energileddet skal kun dekke tap i nettet. 
I tillegg må alle betale et overforbruksledd i de timene forbruket er over abonnementet kunden har valgt.

Det er mye motstand i bransjen til denne tariffen



Kursing av bilselgere



Kurs: Elbilselgere

• Gjennomført 9 stk. kurs i byene i Østfold
• 150 bilselgere har deltatt i disse kursene
• Kursene er gjennomført  samarbeid med Østfold bilbransjeforening
• Det vil bli vurdert om kundemottagere og bilmekanikere også skal ha et slikt kurs/informasjon

Vil også forsøke å gjøre tilsvarende i Oslo og Akershus



Kurs: Elbilselgere

Innhold i kurset
• Informasjon om forskjellige lademåter (mode 1-4)
• Ladebehov og tid
• Stor påkjenninger på det elektriske anlegget (mange bilder)
• Forskriftskrav og normkrav til nytt uttak for ladning av kjøretøy
• Forskriftskrav og normkrav til bruk av eksisterende uttak for ladning av kjøretøy

• Bruksendring og krav til 10 A sikring og jordfeilbryter type B
• Informasjon om forskjellige nettsteder der det er god informasjon om elbillading 
• Ansvar som tilligger en bilselger og gi rett eller feil informasjon om lading av kjøretøy
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Behov for ladestasjoner

• Det er i dag begrenset tilgang på offentlige ladestasjoner 

• Med dagens prognose i forhold til nybilsalg av elbiler, vil det være en stort behov for nye offentlige ladestasjoner i tiden fremover

• Det betyr at mange kommer til å lade hjemme

• Politisk mål om at det i 2025 kun skal selges biler uten fossilt drivstoff (det er 7 år frem)

• Frem til nå har de fleste som har kjøpt elbil byttet ut bil nr. 2 (ikke hoved-bil/familiebil)
• Dersom hoved-bilen blir byttet til elbil trenges betydelige mere energi(større batteri) og mer ladeeffekt/ladetid

63



Kostnader ved lading av elbil og kjøring

Kostnader pr. kWh ved lading på offentlige steder (ladestasjoner)
• 3 til 5 kroner pr. kWh (Det er som regel synliggjort som kostnad for lading pr. minutt)

• Kostnad pr. mil: 4,5 – 7,5 kroner

Kostnader pr. kWh ved lading hjemme
• 1 kroner pr. kWh

• Kostnad pr. mil: 1,5 kroner

Kostnader pr kjørte mil
• Elbilen har et forbruk på ca. 1,2 til 1,5 kWh (sommer)
• Større SUV har et forbruk på 2,5 til 3 kWh

Elbil64



Kostnad pr. år

Kostnader pr år i lading (15.000 km)(liten bil)

• Lade hjemme 2.250,-
• Lade offentlig 8.250,-

Kostnader for bilhold (nybil 550.000,-)
(Bilbytte ca. hvert 3. år)

• Verditap og finanskostnader 95.000,-
• Forsikring 5.000,-

Kostnad pr. år i et nytt Mode 3 lade punkt ca. 1.000,-
(Kostnad på 20.000,- fordelt på 20 år)

Kostnader pr år i lading (30.000 km)(liten bil)

• Lade hjemme 4.500,-
• Lade offentlig 16.500,-

Kostnader pr år i lading (30.000 km)(SUV)

• Lade hjemme 7.500,-
• Lade offentlig 30.000,-



Sitat fra VI MENN (april 2018) Test kjøring med Nissan Leaf og VW Golf

Hurtiglading kan være dyrt
Å kjøre elbil er veldig billig om du kan lade den hjemme. Hurtiglading derimot kan 
bli dyrt.
Særlig gjelder det om både været og bilen er kald. En nødvendig hurtiglading i 10 
kuldegrader ble spesielt dyrt. Lading av 10 kWh tok 38 minutter til en pris på 3 
kroner minuttet (114 kroner totalt).

Drøyt seks mil senere var de 10 kWh brukt opp, og hver mil hadde kostet 
nærmere 19 kroner.

Med varm bil og noen plussgrader gikk lading dobbelt så fort per kWh.

På etappen med lavest forbruk i mildt vær kostet hver mil i E-Golf under 7 kroner



Ladebehov

Dersom en kjøre Fredrikstad-Oslo tur/retur, vil en ha følgende ladebehov (200 km)
• Forbruk  sommertid ca. 30 kWh

• Forbruk vintertid ca. 40 kWh

Ladetid hjemme ved forskjellige ladestrøm (vinter)(1-fase)
• 8 Ampere (1,8 kW) ca. 22 timer
• 10 Ampere (2,3 kW) ca. 20 timer
• 16 Ampere (3,6 kW) ca. 11 timer
• 32 Ampere (7,2 kW) ca. 6 timer

Ladestasjon hjemme Mode 3 (vinter)
• 16-63 Ampere (6-40 kW) ca. 1-11 timer

Eksemplene tar ikke hensyn til at det vil bli lavere 
ladestrøm når det er kaldt, eller at ladestrømmen blir 

lavere når batteriet begynner å bli fullt



Ladebehov II

Dersom en kjøre Fredrikstad-Oslo tur/retur, vil en ha følgende ladebehov (200 km)
• Forbruk  sommertid ca. 30 kWh

• Forbruk vintertid ca. 40 kWh

Offentlig Ladestasjon Mode 3 (vinter)
• 40 kW ca. 1 timer

Offentlig Ladestasjon Mode 4 (vinter)
• 40-50 kW ca. 1 timer
• 125 kW ca. 0,5 timer (Tesla lader)
• 350 kW (ny standard) ca. 10 minutter (Ionity, BMW, Daimler, Ford, VW, Audi og Porsche)

Eksemplene tar ikke hensyn til at det vil bli lavere 
ladestrøm når det er kaldt, eller at ladestrømmen blir 

lavere når batteriet begynner å bli fullt



Noe å tenke på

Det vil om 5-7 år bli betydelig behov for:
• Flere ladeenheter(uttak) hjemme
• Behov for større hjemme ladeenheter
• Kan være begrensinger i anleggene (hovedsikring)

Hva bør bransjen gjøre nå, samt hvilke råd bør vi gi kundene ?
• Det er ingen grunn til å utsette å installere Mode 3, type 2 hjemmelade enhet
• Det bør ved nyinstallasjoner utvendig eller garasje legge til rette for fremtidige behov for flere elbil laderuttak
• Ved nyanlegg (NEK 399) legg til rette for flere hjemmelade enheter 

• trekkerør, 
• størrelse på sikringer, hovedkurser, underfordelinger
• Eget felt i tilknytningsskapet for utgående kurser



Utfordringer i fremtiden

• Behov for mye mer energimengde i løpet av ettermiddag/natt
• Behov for Mode 3 ladeenhet tilkoblet ute i eksisterende installasjoner
• Fremtidig behov for flere ladeenheter i installasjonen
• Tilrettelegging for batteribank
• Effekttariff



Takk for oppmerksomheten
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