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Mål for kurset

• Du skal kunne montere direktemålere fagmessig slik at de ikke utgjør 

en fare, og at de måler korrekt.

• Ivareta din egen sikkerhet

• Ivareta kundenes sikkerhet



Hva gjelder godkjenningen for?



Foreløpige begrensninger pr juni 2021

1. De som er godkjent, kan ta ned og sette opp igjen måleren i samme anlegg. For 

eksempel i forbindelse med ombygging/flytting av sikringsskap

– Det er ikke tillatt å flytte målere mellom anlegg

– Det er heller ikke lov å demontere og levere inn målere som skal fjernes/opphøre.

2. Når det er en måler med Gateway som tas ned, skal måleren ikke settes opp igjen, 

men byttes: 

– De som er godkjent kan bytte disse målerne selv

– På Elsmart-meldingen vil det oppgis nødvendig informasjon som trengs for målerbyttet

Planen er å åpne for å bytte måler ved forsterkning eller i nyanlegg senere. 

Dettte vil komme sammen med kurs for å gjøre tilknytning av ny installasjon samt til-

og frakobling av byggestrømskap, selvbetjent. Dette kurset er under utarbeidelse.

Inntil dette er på plass må kravene i punkt 1 og 2 over følges!



Godkjenningen gjelder kun for direktemålere

• NB! Du må være godkjent for ut- og innkobling av 
sikringslister i isolerte skap for å kunne bli godkjent for 
målermontasje

• Direktemåler er måler der målersløyfen kobles direkte til 
på måleren

• Begge godkjenningen begrenses til kundeinstallasjoner 
med overbelastningsvern opptil 80 Ampere



Når er du godkjent?

1. Du er godkjent av faglig ansvarlig i ditt firma for ut- og 
innkobling av sikringslister i isolerte kabelskap

2. Du har bestått elæringskurs i målermontasje

3. Faglig ansvarlig i ditt firma har utstedt installatørkort med 
målermontasje avkrysset

4. Du har kvittert for installatørkortet i app’en permitto



Ord og uttrykk som brukes i kurset

• Ut- og innkobling: Ut- og innkobling av sikringer/brytere

• Til- og frakobling: Fysisk til- og frakobling av kabler/ledninger

• AFA: Ansvarlig for arbeid i henhold til forskriftskrav

• Kundeinstallasjon: En installasjon har ett eller flere kundeanlegg

• Kundeanlegg: Hvert anlegg har egen måler



Informasjon for installatører finner du på vår nettside

• https://www.lysenett.no/elinstallator/

• Har du spørsmål finner du kontaktinformasjon 
på nettsiden

• Det er viktig at du bruker kontakt-
informasjonen som er oppgitt på nettsiden, 
og ikke henvender deg andre steder i Lyse 
Elnett

https://www.lysenett.no/elinstallator/


Din og kundens sikkerhet



Din sikkerhet

• Sikkerhetsopplæringen som du allerede har fått for 

arbeid i elektriske anlegg, er tilstrekkelig for 

målermontasje.

• Sikkerheten skal ivaretas i ditt firma sine prosedyrer 

eller rutiner.

• Last ned app’en Strømulykke



Kundenes sikkerhet

Brann og strømgjennomgang kan bli resultatet dersom jobben ikke utføres fagmessig!



Punkter som må sjekkes før arbeidet startes



Vær sikker på nettsystem

Sjekk spenningen slik at du har med deg rett måler



Viktig med rett målervern

• Sjekk at kunden har rett målervern

• Det er viktig med rett målervern for at måleren 

skal være beskyttet

• Målervern skal være:

- 1-fase måler – maks. 63A

- 3-fase måler – maks. 80A

• Målervernet er det vernet/sikringen som står 

før måleren



Er det plass til måleren?

• I utgangspunktet skal alltid plasskravene til 

måleren være oppfylt.

• I de tilfeller der det blir uforholdsmessig kostbart 

å oppfylle plasskravene, kan kravet fravikes 

etter nærmere vurdering - se vår nettside.

• Men måleren kan uansett ikke monteres slik 

som på bildet!



Måler med Gateway

• Mange kunder har målere med Gateway

• Hvis kunden har Gateway, må du sjekke:

• Har kunden Smartly-produkter 

(hjemmeautomasjon) som bruker 

Gateway’en. 

• Spør kunden om han har Smartly-

produkter.

• Se vår nettside om måler og Gateway 

skal skiftes



Er eksisterende måler skadet eller feilkoblet?

• Før du starter arbeidet i et eksisterende 

kundeanlegg, sjekk om måleren er skadet eller 

noe annet feil med montasjen.

• Hvis noe er feil med måleren, ringer du oss før 

du demonterer den, og avtaler hva som skal 

gjøres videre.



Montasje av antenne



Antenne-montasje når måleren står i sikringsskapet i boligen

• Innstikk-antenne skjult i veggen skal brukes så langt det 

er mulig

• Antennen stikkes ut gjennom en av gjennomføringene i 

skapet slik at den kommer inne i veggen

• Når det er krav om to antenner, skal de har størst mulig 

avstand. For eksempel en i toppen av skapet og en i 

bunn av skapet

• Avklaringer med kunden dersom antennen/ antennene 

ikke kan monteres skjult

• Om kunden ønsker antennen plassert på utsiden av 

bolig konferer med oss først



Antenne-montasje når måleren står i tilknytningsskap

• Monter antennen utvendig på tilknytningsskapet 

slik at den er mest mulig beskyttet

• Antennen skrues eller limes fast utvendig på 

tilknytningsskapet

• Rengjør limeflatene på tilknytningsskapet og 

antennen grundig med renseklut. 

• Lim med egne lim som gir varig heft.                 

For eksempel Tec7.

• Det skal benyttes syrefaste skruer dersom 

antennen skrues til brakett



Montasje av måler



Målerne må behandles forsiktig!

• Målerne er et måleinstrument og må behandles 

forsiktig

• Dersom du er uheldig og mister en måler i bakken 

eller støter den hardt på en annen måte, får du ny 

måler av Lyse Elnett kostnadsfritt.



Montere måleren på målerbrettet

• Når du monterer måleren på målerbrettet, 

sjekk at skruene ikke ødelegger isolasjonen 

eller skrues inn i ledninger bak målerbretter 

• Det kan utgjøre en fare for strømgjennomgang

• Bruk skruer med butte ender for å redusere 

faren for å skade ledningene



Målersløyfer med mangetrådede ledninger (1)

• Trådene skal ikke tvinnes

• Det skal brukes endehylser på mangetrådet ledning



Målersløyfer med mangetrådede ledninger (2)

• Endehylsene skal presses med godkjent presstang

• NB! Kun en leder under hvert tilkoblingspunkt på 

måleren



Målersløyfer med flertrådede eller massive ledninger (1)

• Riktig avmantling av ledningene er viktig slik at det 

ikke er synlig kobber når måleren er ferdig montert

• Hylser skal ikke monteres på flertrådet og massiv 

ledning



Målersløyfer med flertrådede eller massive ledninger (2)

• Det skal ikke være synlig kobber etter tilkobling

• NB! Kun en leder under hvert tilkoblingspunkt på 

måleren



Målersløyfe i nye og ombygde skap

• For nye og ombygde skap samt ved bytte av 

målersløyfe, skal det anvendes mangetrådet 

ledning med rette farger.

• Noen målersløyfer leveres med for korte 

endehylser. Disse fjernes og det settes på 

endehylser med rett lengde



Sikre korrekt tilkobling av målersløyfen

• Målersløyfen må merkes før den demonteres eller 

kappes slik at ledningene ikke byttes om

• Ved feilkobling vil måleren måle feil, og bryteren i 

måleren virker ikke

• Feilkobling blir registrert i datasystemene

• Feilkobling fører til veldig mye ekstra arbeid og 

misfornøyde kunder



Momentverktøy skal brukes!

• Riktig moment og bits finner du i montasjemanual for måleren. 

• Husk å ettertrekke med moment når du har beveget på målersløyfen selv om du ikke 

har koblet den fra måleren.



Det er ikke tillatt å bruke drill!

Ikke fagmessig utført tilkobling gir varmgang i 

koblingspunktet og kan ende med boligbrann



Kjenn at ledningene sitter fast i måleren

• Etter at du har kjent at ledning sitter fast i 

måleren, skal du sjekke med momentverktøy at 

skruene fremdeles er tiltrukket med riktig moment

• Hver tilkobling (skrue) skal merkes med svart tusj 

etter siste kontroll med momentverktøyet

• Dersom det er tusjmerke fra før, lager du en ny 

strek



Plombering av måler

• Plombering sikrer at deksel på måler forblir lukket

• AMS-måleren sender varsel til Lyse Elnett når 

målerdekselet åpnes



Dokumentasjon og samsvarserklæring

• Nødvendig dokumentasjon er satt opp i 

appen’en som du får tilgang til når du er 

godkjent for målermontasje

• Målermontasjen tas med på samsvars-

erklæringen som du bruker for resten av 

arbeidet hos kunden



Viktig å huske



Din og kundenes sikkerhet

• Din og kundenes sikkerhet er det viktigste du skal 

ivareta

• Sikkerhetsopplæringen som du har fått i ditt firma 

for arbeid i elektriske anlegg, er tilstrekkelig for å 

ivareta din sikkerhet ved målermontasje

• Sikkerheten for kundene er avhengig av at du 

utfører arbeidet fagmessig slik at det ikke oppstår 

brann eller noen blir utsatt for strømgjennomgang



Måleren skal måle korrekt

• Dersom du kobler måleren feil, vil den måle feil

• Å rette opp i feil måling i etter tid er veldig 

arbeidskrevende

• Følge montasjebeskrivelse!




