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Høring Håndbok N601 Elektriske anlegg
Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til håndbok N601 Elektriske anlegg. Dette er en ny
håndbok som gjelder elektriske installasjoner, maskininstallasjoner, Ekom- og SRO anlegg
for offentlige veger.
Høringsutkastet finnes på våre nettsider:
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Aktive-hoeringer
Bakgrunnen for den nye normalen er behovet for standardiserte løsninger og å samle
elektro-krav i en håndbok. Vårt offentlige regelverk gjennom lover, direktiver og forskrifter
gir et stort handlingsrom. Gjennom erfaring har vi sett at regelverkets handlingsrom kan gi
dårlige og kostbare løsninger som ikke er tilstrekkelig tilpasset sikkerheten og det ytre
miljøet som er ønskelig på veger og i tunneler. Håndboka snevrer inn handlingsrommet der
det er nødvendig for å gi gode og varige løsninger som krever mindre vedlikehold og gir
lavere livsløpskostnader.
Kravene beskrevet i håndboka snevrer inn handlingsrommet og gir tilleggskrav utover det
offentlige regelverk.
Håndbok N601 Elektriske anlegg blir en normal hjemlet i vegloven. Det er i den forbindelse
viktig at kravformuleringene (skal og bør) i beskrivelse om gyldighet/fravik er entydige med
god faglig forankring og i samsvar med føringer som skal gjelde for vegnormaler.
Håndbok N601 Elektriske anlegg har vært på intern høring i etatens fagmiljøer.
Høringssvarene er gjennomgått, diskutert i referansegruppen og innarbeidet i
høringsutkastet.
Det skal videre utgis veiledninger til N601 Elektriske anlegg. Arbeidet med veiledningene er
startet og vil gå parallelt med håndboka.
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Høringsfrist:
Høringsuttalelser sendes Vegdirektoratet innen 10. januar 2017.
For bedre oversikt og for å kunne sammenligne høringsuttalelser for samme tema, ber vi om
at disse systematiseres og innarbeides i vedlagte høringsskjema med referanse til rad,
kapittel og punkt. Alle innkomne kommentarer blir systematisert og sortert etter tema. Det
er derfor viktig at hver rad fylles ut uten bruk av gjentakelsestegn. Vi ber også om at
tilbakemeldingene samordnes slik at vi kun får ett innspill pr region/foretak.
Uttalelser kan sendes per brev til Vegdirektoratet eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.
E-posten/brevet merkes med «elektrohåndbok».
Seksjon for vegforvaltning og utvikling
Med hilsen

Randi Harnes
Avdelingsdirektør

Jørn Holtan
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