
Trinn 3 kurs

Ny Installasjon, nytt anlegg, 

byggestrøm med mer

Kurs for faglig ansvarlige og ledere/saksbehandlere
www.l-nett.no



Agenda

• Innledning 

• Nye prosesser og betaling

• Godkjenning av firma og de som utfører arbeidet

• Elsmart-meldinger

• Ny installasjon, økning av OV, nytt anlegg, sammenkobling av anlegg

• Byggestrøm

• Feil som blir gjort

• Internkontroll og sikkerhet

• Nettside, nytt telefonnummer og avslutning



Godkjenningstrinn

1. Ut- og innkobling av sikringslister i godkjente skap 

– Koble ut og inn sikringslister

2. Ta ned og sette opp igjen samme måler i samme anlegg

– Bytte Gateway-måler hvis den tas ned demontere

3. Ny installasjon, nytt anlegg, byggestrømskap, øke OV og opphør av anlegg/installasjon

– Ny installasjon (stikkledning og målermontasje)

– Nytt anlegg (målermontasje)

– Til- og frakobling av byggestrømskap (ny installasjon og opphør av installasjon)

– Sammenkobling av anlegg innenfor en installasjon (opphør av anlegg)

– Øke OV (stikkledning og evt. målerbytte)

4. Automatisering av flere meldingstyper (ikke klart)

– Prosjekterte nettdata fra oss må først gjøres tilgjengelig
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Endret prosess for godkjente installatører
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Endret prosess for godkjente installatører
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Målsetting for godkjente installatører
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Krav til opplæring utover forskriftskrav og bedriftsintern opplæring

Ut- og innkobling

Faglig ansvarlig:

• Fysisk kurs

• Elæringskurs (for nye)

Den som utfører arbeidet:

• Elæringskurs

Målermontasje

Faglig ansvarlig:

• Elæringskurs

Den som utfører arbeidet:

• Elæringskurs

Ny installasjon, …….

Faglig ansvarlig:

• Fysisk kurs

• Elæringskurs

Den som utfører arbeidet:

• Elæringskurs



Godkjenning av firma

Installatørfirma

1. Firmaet må være registrert i elvirksomhetsregisteret hos DSB

2. Faglig ansvarlig må ha tatt kursene som kreves for hvert av trinnene

3. HMS-erklæring sendt til Lnett

Lnett

1. Bestiller sikkerhetskort i permitto

2. Lnett fornyer alle sikkerhetskortene årlig. Slett varslene.

NB! Firma-godkjenningen (sikkerhetskortet) delegerer kun til faglig ansvarlig å 

godkjenne de som skal utføre arbeidet i Lnett sine anlegg og målermontasje.



Godkjenning av de som skal utføre arbeidet

Det er faglig ansvarlig som bestemmer hvem i sitt firma som skal godkjennes, og 

lager Elinstallatørkort i permitto

Installatørfirma

1. Faglig ansvarlig ber de som vurderes som er kvalifisert (inkl. skikket) om å ta 

kurset/kursene som kreves

2. Faglig ansvar lager Elinstallatørkort i permitto

Lnett

• Bestiller bruker til montørapp’en som brukes i forbindelse med målerarbeid
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Alt SKAL meldes inn i Elsmart

• Forenklede meldinger hvor dere skal gjøre alt arbeidet selv
▪ Behandles fullt ut av roboten

▪ Ingen sjekker disse meldingene manuelt

▪ Tas ut til stikkprøvekontroll

• Forenklede meldinger hvor dere trenger assistanse fra montør
▪ Behandles fullt ut av roboten

▪ Ingen sjekker disse meldingene manuelt

▪ Robot oppretter ordre til montasje basert på avkryssinger i meldingen



Alt SKAL meldes inn i Elsmart

• Økning av OV 
▪ Behandles foreløpig manuelt av saksbehandler
▪ Ingen arbeidsordre til montasje når dere skal utføre arbeidet selv
▪ Ved behov for assistanse fra montasje får dere ordre, må avtales tid på som i dag
▪ Tas ut til stikkprøvekontroll

• Ny installasjon og nytt anlegg
▪ Behandles foreløpig manuelt av saksbehandler
▪ Ingen arbeidsordre til montasje når dere skal utføre arbeidet selv
▪ Ved behov for assistanse fra montasje får dere ordre, må avtales tid som i dag
▪ Tas ut til stikkprøvekontroll



Robot behandler meldinger 5 ganger om dagen

Elsmart-melding

I kø for manuell behandling 

Roboten vår forstår

kun korrekt utfylte

Elsmart-meldinger

Faglig ansvarlig/saksbehandler

hos El-installatør AS



• Denne skulle hatt kryss for hva 

som ønskes.

• Installatøren er godkjent

• Robot oppretter automatisk 

ordre til montør for utkobling i 

linjenett

• Dere utfører selv arbeid på 

måler



• Denne skulle hatt kryss for hva 

som ønskes.

• Installatøren er godkjent

• Behandles automatisk

• Utfører alt arbeid selv

• Trenger ikke infoen i 

tilleggsopplysninger



Usikker på hvordan du skal melde inn?

www.l-nett.no

http://www.lysenett.no/


https://www.lysenett.no/getfile.php/13191248-1624952292/Dokumenter/Dokumenter%20for%20elinstallat%C3%B8rer/Brukerveiledning_for_forenklet_melding_i_Elsmart.pdf
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For alle godkjenninger gjelder

1. Kundeinstallasjon opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern

2. Skal eller er tilkoblet i isolerte kabelskap

3. Skal meldes i Elsmart

– ABB Fastline - Kabeldon KSIP



Ny installasjon (nytilknytning)

Kabeltamp eller byggestrømskap på kundens tomt

M
Tomtegrense

Kabelfordelingsskap Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel

Lnett sitt anlegg Kundens anlegg



Kabelskjøt og skadet kabelkveil

M
Tomte-

grense

Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel i rør

Vei

Kabelskjøt

• Eventuell kabelskjøten skal ligge før røret

• Dersom det er lagt ut kabelkveilen, men den er skadet slik at den ikke 

når frem til tilknytningsskapet, skal kabelen kappes og skjøtes før røret 



Kabeltampen er enten isolert eller tilkoblet et byggestrømskap



Stikkledningen er enten lang nok eller må skjøtes



Kabelgrøft på kundens tomt

M
Tomtegrense

Kabelfordelingsskap Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel

Lnett sitt anlegg Kundens anlegg



Kabelgrøft, rør og kabel på kundens tomt



Grøften kan kontrolleres i begge ender 

M
Tomte-

grense

Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel i rør

Vei



Installatørens ansvar

• Informere og overlevere Lnett sine krav til den som skal grave grøften 

og legge ned rørene

• Er montøren på plassen når grøften graves sjekke at den blir iht. krav

– Dybde

– Rett rør dimensjon og type

– Stedlig masse uten skarpe steiner (steiner som kan skade rørene)

• Varsel Lnett dersom montøren ser at grøften ikke oppfyller kravene:

– I skjøte-/trekkehull ved tomtegrensen

– Ved tilknytningskap



Kundens tilknytningsskap

M
Tomtegrense

Kabelfordelingsskap Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel

Lnett sitt anlegg Kundens anlegg



Sjekk i kabelskapet før valg av faser i tilknytningsskapet –

hvis ikke alle tre fasene skal brukes 



Målermontasje og tilkobling av stikkledning (kabel)



Registrere måler i montørapp



Lnett sitt kabelskap

M
Tomtegrense

Kabelfordelingsskap Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel

Lnett sitt anlegg Kundens anlegg



Stikkledningen er ulikt klargjort i kabelskapene



ABB Fastline skap

I dette skapet kan dere montere både 

sikringslister og koble til kablene



Kabeldon KSIP skap 

▪ I dette skapet kan dere koble til 

kablene, men ikke montere nye 

sikringslister 

▪ Årsaken til at du ikke får montere 

sikringslister er at det er lett å gjøre 

feil om en ikke har inngående 

kjennskap til skaptypen og 

sikringslister



Al-leder må børstes både i kabelskap og evt. i tilknytningsskap



Alle faser kobles til Må bruke oppgitt moment i 
montasjeveiledning



Bøying av faseledere og PEN-leder som er tilkoblet

Ikke bruk stor makt på ledere som er tilkoblet



Spenningssetting av installasjon



Merking blir en utfordring

• Kabel og sikringsmodul merkes med samme 

bokstav og merketape («Dymo-tape»)

• Skapene er merket på mange ulike måter opp 

gjennom årene og har fremdeles forbedringer

• Vi kommer tilbake til hvordan dette løses og 

med endelige rutiner



Kunden har fått strøm i boligen

M
Tomtegrense

Kabelfordelingsskap Tilknytning-

skap

Lnett sin kabel

Lnett sitt anlegg Kundens anlegg



For alle godkjenninger gjelder

1. Kundeinstallasjon opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern

2. Skal eller er tilkoblet i isolerte kabelskap

3. Skal meldes i Elsmart

– ABB Fastline - Kabeldon KSIP



Økning av OV

• Kan utføres innenfor godkjenningen hvis:

– Stikkledningen (kabelen) ikke må byttes ut

– Skap ikke må byttes

– Lister i kabelskapet ikke må flyttes for å få plass

– Kabler i kabelskapet ikke må flyttes for å få plass

• Bytte fra enfase-måler til trefase-måler utføres i montørapp’en



Nytt anlegg i eksisterende installasjon

• Ny/nye målere må registreres i montørapp’en

– Må være helt sikker på at måleren registreres på rett anlegg (målepunkt)

• Må være helt sikker på at måleren måler rett boenhet

– Merking av kabler som kvalitetssikring er ikke godt

– Hver kabel må måles ut



Sammenkobling av anlegg

• Tar opphør på måler i montørapp’en

• Måleren leveres på lageret (ved første anledning) 

• Må være helt sikker på at hele installasjonen blir målt
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Til- og frakobling av byggestrømskap

• Vi skiller mellom nettvirksomhet og 

byggestrømskap

• Byggestrømskap er en kundeinstallasjon



Hvor bestiller kundene skap

• Inntil videre kan kundene bestille oppsett og

nedtak byggestrømskap som før hos Lnett

• Kundene kan også bestille oppsett og nedtak

av byggestrømskap hos en installatør

• Engang i 2022 vil sannsynligvis alle 

byggestrømskap måtte bestilles hos en

installatør



Byggestrømskap behandles på lik linje med andre installasjoner

• Meldes i Elsmart som midlertidig installasjon og får opprettet målepunkt ID

– Måler registreres som ny måler med montørapp’en selv om måleren står fast i skapet

• Meldes som opphør når skapet tas ned

– Måler registreres som opphør med montørapp’en selv om måleren står fast i skapet



Hvilke byggestrømskap kan brukes

• Alle skap som oppfyller forskriftene kan

kobles til Lnett sitt nett – på samme

måte som alle andre installasjoner

• Lnett vil fortsette å leie ut

byggestrømskap



Til- og frakobling av byggestrømskap
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Godkjenningen gjelder ikke for Kabeldon KSP skap



Elektriker koblet inn uten å ta kontakt med montør på skiltet



Ikke brukt skilt for utkobling



Stikkledning ligger åpen uten overdekning i ca. 1,5 meter lengde



Registrerte avvik – mest vanlige

• Snudd målersløyfen nett/anlegg slik at måleren gikk feil 

– Dvs. ledningene som tidligere var tilkoblet OV ble tilkoblet samleskinne, og 

ledningene som tidligere var tilkoblet samleskinne ble tilkoblet OV

• Startet arbeid uten melding i Elsmart

• Økt OV uten å søke om forsterkning

• Ikke fagmessig/iht. krav innføring av kabel i inntaksskap



Registrerte avvik - andre

• Elbil lading i sameier koblet til før måler

• Ledninger lagt direkte fra OV til samleskinne for kurssikringer. Hele anlegget 

var umålt.

• PN i målerbukt

• Prøvd å sammenkoble to anlegg. Leilighet stått umålt.



Registrerte avvik - andre

• Merket målere i sameie (felles målerrom) med leilighetsnr., og lagt noen av stigerne 

frem til andre leiligheter enn målerne var merket med

• Satt på stengt anlegg merket med «MÅ IKKE BRYTES STRØMMEN AVSTENGT 

LYSE»

• Strømstans uten å varsle alle berørte

• Feil dimensjon på målersløyfe, og manglende utføring til antenne



Oppfølging

• Lnett vil gjennomføre jevnlige stikkontroll

• Det er faglig ansvarlig sitt ansvar fortløpende å vurdere gitte AFA 

godkjenninger. Lnett forholder seg kun til faglig ansvarlig.

• Oppfølging i forhold til avvik (fokus på at avvik meldes og behandles)

• Ved gjentagende eller alvorlige avvik kan selskapet miste godkjenningen for 

en periode. Lengden er avhengig av alvorlighet og antall avvik.

• Viktig for oss med åpenhet. Det skal derfor mye til for å miste godkjenningen

dersom faglig ansvarlig melder fra selv og iverksetter tiltak uoppfordret.
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DSB §

Installatører (elvirksomheter)

DLE §
Nettvirksomhet

Tilsyn

• Tillatelse til å arbeide i Lnett sitt 

fordelingsnett og på målere

• Kontroll av arbeid og evt. revisjon



Sikkerhet for 3. person og spesielt barn



Høy kortslutningsstrøm og kraftig lysbue



Godkjenningen gjelder ikke for noen støpejernskap



Sikring mot innkobling

• Skal bruke skilt «Utkoblet arbeid pågår» som 
henges på sikringslistens underdel 

• På skiltet skal det i tillegg stå minimum AFA 
sitt navn og telefonnummer samt firmanavn



AUS «light»



Vurdering av farer etter § 5 punkt 6 i Internkontrollforskriften

ID Aktivitet Farer Tiltak

1 Betjening av sikringer i 

kabelskap type 1

- Kortslutning ved betjening av sikringer en ikke er godkjent for 

(uisolerte kabelskap)

- Kortslutning fordi kabelskapet er skadet utvending eller 

innvendig (lukter brent/ser varmgang i skapet)

- Strømgjennomgang ved betjening av sikringer en ikke er 

godkjent for (uisolerte kabelskap)

- ....

- SJA

- Prosedyre for godkjennning 

av AFA-ut- og innkobling av 

sikringslister 

2 Koble til stikkledning i 

kabelskap

3 Koble til og fra 

byggestrømskap i 

kabelskap

4 Skjøte stikkledning

5 Koble til stikkledning i 

tilknytningsskap

6 Målermontasje





Behandling av hendelser (avvikssystem)

Dato Beskrivelse Tiltak ID

19.03.21 Montør skar seg i fingen med kniv da 

endehette på kabel skulle fjernes

Varme endehetten dersom den for hard 

til å skjære i

24.03.21 Montør skar i hånden ved demontering 

av isolator i mast

Bruke hansker som er egnet for arbeidet

24.05.21 Montør falt ned fra rekkverk med en 

høyde på 1,5-2 m

Hendelsen gjennomgått med montøren 

og i gruppen



Gjør det enkelt

1. Risikovurdering

a) Dokumentere farer med virksomheten iht. Internkontrollforskriften 5

• Tiltak (rutiner, opplæring, …)

b) SJA fanger spesielle forhold på arbeidsstedet

• Tiltak (lokale forhold som gjør at tiltakene i a) ikke er tilstrekkelig)

c) Innarbeide byggherrens krav i SHA-plan i egen HMS-plan når en arbeider i 

prosjekter

2. Aktivt avvikssystem
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Nyheter på nettsiden

• Den store nyheten er at det er mulig 

å abonnere på nyheter, info om dette 

er sendt på epost til alle installatørene

• Prøv det ut så går du ikke glipp av nyhetene 

som blir publisert



Bruk nettsiden vår for å finne informasjon

• www.l-nett.no

• Dere skal finne alt av informasjon dere har 
behov for under Elinstallatør flisen

• Vi ønsker innspill til forbedringer på nettsiden

• Nytt telefonnummer 40001057
1. Installatørkontakten

2. Avtale tid for utkobling

3. Firma godkjenning

4. Tekniske spørsmål om strømmåleren

For andre henvendelser vent på svar (Kommer)

http://www.lysenett.no/


For alle godkjenninger gjelder

1. Kundeinstallasjon opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern

2. Skal eller er tilkoblet i isolerte kabelskap

3. Skal meldes i Elsmart

– ABB Fastline - Kabeldon KSIP



Spørsmål eller forslag til forbedringer?

Spørsmål sendes til installator.kontakt@lyse.no

Start med Installatørprosjektet i emne-feltet

mailto:installator.kontakt@lyse.no



