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Mål

• Gjøre deg kjent med kabelskapene du skal betjene slik at ikke du eller andre blir skadet

• Forebygge skade på materiell

• Sikkerhet for 3. person og spesielt barn er det aller viktigste

• Sikkerhet for deg og dine kollegaer er like viktig, men det er en stor forskjell! 

– Du er fagutdannet innen elektro! 

– Med elektrokompetansen din og dette kurset har du alle forutsetninger for å ivareta din egen sikkerhet!



Hva gjelder godkjenningen for?



Når kan jeg koble ut og inn sikringslister selv?

Du kan koble ut og inn selv i Lyse Elnett sine kabelskap når alle disse punktene er 
oppfylt:

• Du er godkjent av faglig ansvarlig i ditt selskap

• Kundeanlegget har 80 A eller mindre overbelastningsvern/målervern

• Kabelskap er isolert

• Arbeidet i kundeinstallasjonen krever kun ut og innkobling

Dersom du har spørsmål om godkjenningen:

• Sender du mail til installator.kontakt@lyse.no

• Er du ute hos kunden og trenger avklaring umiddelbart, ringer du 51 90 80 10 og spør 
om å få snakke med en som kjenner til selvbetjening for installatører
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Godkjenningen gjelder for ABB Fastline skap

• Skapene har oransje moduler med IP20

• Skapene åpnes med trekantnøkkel

• OBS! Det er ikke tillatt å koble fra noen kabler i skapene.



Godkjenningen gjelder for Kabeldon KSIP skap

• Skapene har oransje moduler med IP2X

• Skapene åpnes med trekantnøkkel

• OBS! Det er ikke tillatt å koble fra noen kabler i skapene.



Godkjenningen gjelder ikke for noen av 

skapene i dette kapittelet



Godkjenningen gjelder ikke for Kabeldon KSP skap

• Kabeldon KSP kan ha både isolerte og uisolerte deler. 

• Ingen KSP-skap inngår i godkjenningen.

• Skapene er utvendig helt like Kabeldon KSIP

• Åpner du et KSP skap, lukker du igjen og påser at det er forsvarlig låst



Godkjenningen gjelder ikke for Elmek/Nor-Elektro skap

• Elmek/Nor-Elektro skapene kan ligne på de godkjente skapene, 
men de har ikke trekantlås

• Disse skapene skal du ikke åpne.



Godkjenningen gjelder ikke for noen støpejernskap eller 

skap av plastmateriale



Sikkerhet for 3. person og 

spesielt barn er det aller viktigste



Låsing av kabelskap

Kabelskapet skal alltid låses korrekt 

uansett hvor kort tid det forlates



Riktig verktøy skal brukes til å åpne og låse skapene

• Du trenger kun trekant-nøkkel for å åpne de 
godkjente kabelskapene.

• Det er ikke tillatt å bruke pipenøkkel eller tang av 
noen type. 



Åpne Kabeldon KSIP skap

• Skapnøkkelen skrus mot klokken 

• Ikke stopp før låseleppen treffer splinten

• Det hender at deler på låsene knekker eller er så rustet at det 
ikke er mulig å åpne skapene

• NB! Kabelskapet skal ikke forlates åpent – uansett hvor kort 
tid det dreier om skal kabelskapet låses før det forlates.

• Selv om skapene har IP-grad 20 vil det være mulig for barn å 
komme til strømførende deler.



Låse Kabeldon KSIP skap

• Låseleppen må være skrudd helt ut til splinten før du låser 
skapet slik at låseleppen legger seg på innsiden av døråpningen

• Hvis låseleppen ikke er skrudd helt ut til splinten, er det stor 
fare for at låseleppen kun henger i kanten rundt døråpningen. 
Da kan døren åpne seg på grunn av vibrasjoner fra biler, vind og 
lignende

• Bend og trekk litt i skapnøkkelen når den står i låsen for å 
forsikre deg om at skapet er forsvarlig låst



Åpne ABB Fastline skap

• Skapnøkkel dreies 90 grader mot klokken og skapet åpnes 

• En del av de eldre ABB Fastline skapene har låser som kan 
dreies mer enn 90 grader

• I feil posisjon kan låseleppen trekke ut en sikringsskuff når 
skapdøren åpnes.

• Dersom dette skulle skje legges sikringsskuffen inn igjen

• Det hender at deler på låsene knekker eller er så rustet at det 
ikke er mulig å åpne skapene

• NB! Kabelskapet skal ikke forlates åpent – uansett hvor kort tid 
det dreier om skal kabelskapet låses før det forlates.

• Selv om skapene har IP-grad 2x vil det være mulig for barn å 
komme til strømførende deler.



Låse ABB Fastline skap

• Låseleppen skal peke rett opp i låst stilling

• En del av de eldre ABB Fastline skapene har låser som kan 
dreies mer enn 90 grader

• I en feil posisjon er ikke skapet forsvarlig låst.

• Tilsynelatende ser skapdøren låst ut, men vil kunne åpne seg igjen 
på grunn av vibrasjon fra biler som kjører forbi, vind og andre 
påkjenninger

• Før du lukker skapdøren sjekker du hvilken posisjon nøkkelen skal 
stå når låseleppen peker rett opp

• Bend og trekk litt i skapnøkkelen når den står i låsen for å 
forsikre deg om at skapet er forsvarlig låst



Sikkerhet for deg som utfører ut- og innkobling 

og dine kollegaer



Isolerte kabelskap har god sikkerhet for fagfolk

• Isolerte kabelskap har IP20/IP2X

• Sikringslistene er enkle å betjene

• I dette kapittelet skal vi likevel innom noen situasjoner du skal være observant på 



Høye kortslutningsstrømmer

• Dersom kabelskapet er mye skadet, skal du ikke åpne det

• Dersom det lukter brent når du åpner skapet skal du lukke det igjen 
og ikke betjene sikringslisten

• Kontakt Lyse Elnett for å få hjelp



Det skal alltid sikres mot innkobling

• Det skal kun brukes standard gule skilter med sort skrift

• Skilt «Utkoblet arbeid pågår» henges på sikringslistens underdel 

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

• Ta med deg sikringslisten og oppbevar den i bilen eller boligen 
mens du arbeider



En-polte sikringslister skal kobles ut og inn uten last

For en-polte sikringslister av typen som er ringet inn med 
rødt, skal lasten i kundeanlegget alltid kobles ut før sikringene 
betjenes



Det er ikke tillatt å måle direkte på strømførende deler

• Det er ikke tillatt å bruke måleinstrumenter direkte på strømførende 
deler i kabelskapene

– Dette for å være sikker på at det ikke brukes instrumenter med feil klasse 
brukes

• Andre måleinstrumenter som tang-amperemeter kan brukes

– Dersom du ikke kommer til med tang-amperemeter, skal du ikke bøye kraftig i 
fase-lederne eller PEN-lederen



Skader

Skader i Lyse Elnett sitt strømnett

• Skadet sikringslist byttes i ny kostnadsfritt hos Lyse Elnett

• Andre skader i kabelskap skal repareres av Lyse Elnett, og dekkes av Lyse Elnett

• Dette forutsetter at det ikke er gjentagende skader fra samme selskap, at opplæring og godkjenning er 
på plass og at kravene som settes følges

Skader på kundeinstallasjon eller 3. part

• Skader som selskapet påfører kundens installasjon eller en 3. parter dekkes ikke av Lyse Elnett.

Varsling og avviksbehandling

• Alle skader skal avviksbehandles og meldes til Lyse Elnett på installator.kontakt@lyse.no

• Alvorlige skader skal meldes til Lyse Elnett umiddelbart enten det er skader i strømnettet, kundens 
installasjon eller personskade
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Betjening av sikringslister



Betjening av sikringslister

• Det er flere typer sikringslister i bruk i kabelskapene

• For alle sikringslistene skal sikringsskuffen betjenes med en hurtig og bestemt 
bevegelse



Kabeldon SLB 00 sikringslist

• Sikringslisten har løst betjeningshåndtak
– Dersom håndtaket ikke står i sikringslisten bruker du et håndtak fra en annen modul
– Unngå å ta håndtak fra en gul koblingsmodul. 
– Må du ta fra en koblingsmodul skal du ikke vri på håndtaket

• Sikringsskuffen fjernes enkelt i rett posisjon – ca. 90 grader i forhold til sikringsunderdelen



Kabeldon SLC 00, SLD 00 og SLD 000 sikringslister

• Sikringslistene har fast betjeningshåndtak

• Sikringsskuffene fjernes enkelt i rett posisjon - ca. 90 grader i forhold til sikringsunderdelen



ABB Fastline SLK 160 sikringslist

Sjekk at festeskruen på toppen av sikringslisten er tilskrudd 
før du trekker ut sikringsskuffen eller trekker du med deg 
sikringsunderdelen også



ABB Fastline SLK 160 sikringslist

• Sikringslisten har fast betjeningshåndtak

• Sikringsskuffen fjernes enkelt i rett posisjon - ca. 90 grader i forhold til sikringsunderdelen



ABB Fastline SNH 160 sikringslist

• SNH 160 sikringslist skal betjenes uten last

• Lasten hos kunden fjernes før betjening



Flere kundeanlegg tilkoblet samme sikringslisten



Flere kabler tilkoblet samme sikringslist

• I 400 Volt TN-C anlegg er det ikke uvanlig at det er tilkoblet 3 
stikkledninger til samme sikringslist

• Se på undersiden av sikringslisten om det er flere kabler tilkoblet 
sikringslisten

• For sikringslister som har sikringsskuff, fjerner du sikringen til det 
kundeanlegget du skal arbeide på, og kobler inn igjen de andre kundene

• Husk å varsle alle kundene selv om de bare mister strømmen for et 
øyeblikk

• Bestill utkobling hos Lyse Elnett i Elsmart-meldingen om du er usikker



Sløyfeanlegg – flere kunder på samme kabel

• Kundene deler både sikringslist og kabel

• Ut fra kabelskapet går det en kabel, men kabelen går innom flere 
kundeanlegg

• Husk å varsle alle kundene som mister strømmen

– Du kan avtale opp til 2 timer strømstans med de kundene du ikke skal 
arbeide hos.

• Det er ikke tillatt å koble fra eller demontere Lyse Elnett sine kabler 
noe sted i strømnettet – enten det er i kabelskap eller i 
«inntaksboks» hos kunden 

• Bestill utkobling hos Lyse Elnett i Elsmart-meldingen om du er usikker



Merking av sikringslister i kabelskapene



Merkingen i kabelskapene er av varierende kvalitet



Hvis merkingen ikke er entydig 

Dersom merkingen er slik at du ikke er sikker på hvilken sikringslist som skal kobles ut. Gjør du 
følgende:

1. Sammenligne de ulike merkemåtene i kabelskapet, og prøv å finne den sikringslisten du mener 
er korrekt

2. Bruke måleinstrument som er godkjent av faglig ansvarlig, og som ikke måler direkte på 
strømførende. F. eks. tang-amperemeter og skru av og på last hos kunden.

3. Sett på for eksempel utelys som du ser fra kabelskapet eller noe annet slik at det er raskt å legge 
inn igjen dersom du kobler ut feil kunde

4. Ring Lyse Elnett på telefon 51 90 88 17, og gi beskjed om at det er mulighet for at du tar 
strømmen hos kunder som ikke er varslet

5. Dersom det ikke var rett sikringslist, legger du den umiddelbart inn igjen



Varsling av strømstanser



Varsling av strømstans

• Alle som er berørt av en strømstans skal varsles i god tid

• Vær obs på leilighet i kundens bolig

• Dersom flere kunder blir berørt av strømstansen, kan du 
avtale opp til 2 timer strømstans med de kundene du ikke skal 
arbeide hos. Gjelder ikke leilighet i kundens bolig.

• Dersom du skal ta strømmen lenger enn til kl. 7 neste dag, må 
Lyse Elnett varsles:

• Skrives fortrinnsvis i Elsmart-meldingen

• Oppstår det noe uforutsatt sender du mail til 
installator.kontakt@lyse.no

• Når måleren ikke leverer data neste dag, starter Lyse Elnett
feilsøking
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Flere kabler tilkoblet samme sikringslist

• I 400 Volt TN-C anlegg er det ikke uvanlig at det er tilkoblet 3 
stikkledninger til samme sikringslist

• Se på undersiden av sikringslisten om det er flere kabler tilkoblet 
sikringslisten

• For sikringslister som har sikringsskuff, fjerner du sikringen til det 
kundeanlegget du skal arbeide på, og kobler inn igjen de andre kundene

• Husk å varsle alle kundene selv om de bare mister strømmen for et 
øyeblikk

• Bestill utkobling hos Lyse Elnett i Elsmart-meldingen om du er usikker



Sløyfeanlegg – flere kunder på samme kabel

• Kundene deler både sikringslist og kabel

• Ut fra kabelskapet går det en kabel, men kabelen går innom flere 
kundeanlegg

• Husk å varsle alle kundene som mister strømmen

– Du kan avtale opp til 2 timer strømstans med de kundene du ikke skal 
arbeide hos.

• Det er ikke tillatt å koble fra eller demontere Lyse Elnett sine kabler 
noe sted i strømnettet – enten det er i kabelskap eller i 
«inntaksboks» hos kunden 

• Bestill utkobling hos Lyse Elnett i Elsmart-meldingen om du er usikker



Koblet ut feil kunde eller flere kunder enn planlagt

• Med engang du oppdager at du har koblet ut feil kunde eller 
flere kunder enn planlagt, må du varsle Lyse Elnett slik at vi 
ikke sender ut våre montører.

• Ring Lyse Elnett på telefon 51 90 88 17



Når er jeg godkjent?



Godkjenningen skjer slik

• Faglig ansvarlige i ditt selskap godkjenner deg som «AFA –

Ut- og innkobling i kabelskap type1» (isolerte kabelskap) 

når du har fått nødvendig opplæring og er vurdert å ha god 

nok kompetanse til å få godkjenningen

• Du mottar melding fra permitto

• Du laster ned permitto-appen

• Når du har kvittert for godkjenningen, er du godkjent



Oppsummering

Ord og uttrykke



Dette er viktig å huske etter kurset

• Sikkerhet kommer først – selv om du ikke klarer å holde avtalen med kunden!

• Godkjenningen din gjelder kun ut- og innkobling av sikringslister i godkjente kabelskap 
– demontering eller montering av utstyr er ikke tillatt!

• Kabelskapet skal alltid være låst når du forlater det – uansett om det bare er for et 
øyeblikk!

• Er du usikker - kontakt en kollega eller Lyse Elnett – ikke ta sjanser!

• Meld fra øyeblikkelig til Lyse Elnett om du er uheldig og gjør en feil eller ødelegger noe!

• Alle gjør feil, men vi forventer at du melder fra og lærer av feilen 

• Skader du sikringslisten – får du ny gratis av Lyse Elnett

• Andre skader skal repareres av Lyse Elnett – reparasjonene er gratis 



Ord og uttrykk 

• Kabelfordelingsskap kalles for kabelskap eller skap i kurset. Noen kaller også disse 

skapene for gateskap.

• Godkjente kabelskap betyr i kurset at du kan være AFA for ut- og innkobling av 

sikringslister i kabelskapene.

• Isolert betyr at alle skapets strømførende deler er minst IP 20.

• Uisolert betyr at ikke alle skapets strømførende deler er sikret mot berøring.

• En sikringslist består av en underdel som er fast i skapet og en sikringsskuff som 

betjenes

• Kundeanlegg er kundens elektriske anlegg som er tilkoblet i kabelskapene

• Sløyfeanlegg er når en kabel går fra kabelskapet til første kundeanlegg og videre til 

neste kundeanlegg. Slik kan det fortsette gjennom flere kundeanlegg.




