
Skap, kabel, grøft etc. 
 
Oppsetting av skap 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN 
blader. 
Hovedelementer i produktet: 
- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, 
offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver. 
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending 
av emballasje, kapp og avfall. 
- Nødvendig graving for fundament. 
- Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. 
- Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. 
- Montering av materiell eks. moduler. 
- Merking av kabler/utstyr iht. gjeldende bestemmelser. 
- Dokumentasjon inkl. innmåling. 
- Tilkobling av NTE`s og kundes kabel. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Skap med 400V spenningssystem merkes som vist ovenfor 
Linje to viser hvilken nettstasjon skapet forsynes fra. B2 viser dette er kurs B skap nr 2 
 
 
Terminering av lavspentkabel 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN 
blader. 
Hovedelementer i produktet: 
- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, 
offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver. 
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending 
av emballasje, kapp og avfall. 
- Montering av kabel og modul. 
- Alle faser inkl. jordleder kobles til sikringslist 
- Merking av kabler/utstyr iht. gjeldende bestemmelser. 
- Dokumentasjon. 
- Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. 
- 
Terminering av kabel omfatter tilkobling i Fordelingskap: 
Tilkobling 
Merking 
Festing av kabel til skap 
Det benyttes moment på alle skrukobling 
 
 



 
Type skap. 
Kabelskap montert fortrinnsvis ved husvegg og defineres  som grensesnitt mellom NTE Nett 
AS og kunde (grunnmurskap). 
El.Nr  Navn 
1190160  Inntaksskap  EF 195   Skapet som monteres 
1190029 Sikringslist   KLB 00160A  Kundens sikringslist 
1190030 Kabelklemme   KK 10-35  Tilkobling kundens kabel 
1190032 Kabelklemme  KK 25-95  Tilkobling kundens kabel 
1190052 Tilkobl. kl  AK 25-95  Tilkobling inngående kabel  
1190179 Veggfeste for EF skap   Fester skapet til huset. 
 
 
Merking og dokumentasjon. 
Alle kabelskap skal merkes med nummer som entydig bestemmer hvor kabelskapet hører 
hjemme. Kabelskap i kurs A skal merkes med kretsnummer + A1 (1. Skap i kurs A) 
Det benyttes klebemerker El nr……… 
Utvendig på skapet:  
Gul trekant med sort lyntegn (påmontert fra leverandør).  
To eller flere kunder bak skapet:  
85075 ref tilbake til nettstasjon. B2 (andre skap etter nettstasjon). 
En kunde bak skapet:  
85075 ref tilbake til nettstasjon. 001 (ref til kunde ID) 
400 V skap: Hvit tekst på rød bunn 
230 V skap: Hvit tekst på blå bunn 
Innvendig i skap:  
Kursfortegnelse med opplysninger om hvor kabelen kommer fra og 
hvor kabelen/kablene går til. 
 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, 
normer og relevante REN 
blader. 
 
Klebemerker i boks. 
8812245     Serviceboks, tom   
8812256  innsats-sett, 55x79  2858363  Folietegn, "A" 
8812257  innsats-sett, 55x157  2858364  Folietegn, "B" 
2858351  Folietegn, "0"   2858365  Folietegn, "C" 
2858352  Folietegn, "1"   2858600  Folietegn, "D" 
2858353  Folietegn, "2"   2858601  Folietegn, "E" 
2858354  Folietegn, "3"   2858602  Folietegn, "F" 
2858355  Folietegn, "4"   2858603  Folietegn, "G"  
2858356  Folietegn, "5"   2858361  Folietegn, "-"(bindestrek)  
2858357  Folietegn, "6"   2858362  Folietegn, " " (blank)  
2858358  Folietegn, "7"   2858021  Folietegn, "230V 
2858359  Folietegn, "8"   2858015  Folietegn, "400V" 
2858360  Folietegn, "9" 
 
 
 
 
 



 
 
Merking av utgående kabler 
Utgående kabler skal merkes. Merkingen skal plasseres på selve kabel over kabelskrittet. 
(gjerne rundt en av fasene). På avtakbare moduler merkes det også på selve modulen. 
Utførelsen for adresselapp skal være i henhold til  REN 8030. 
 
 
 
Utskifting av LS kabelfordelingskap 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN 
blader. 
Hovedelementer i produktet: 
- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, 
offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver. 
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending 
av emballasje, kapp og avfall. 
- Nødvendig graving for fundament. 
- Demontering av fordelerskap inkl. frakobling av kabler. 
- Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern inkludert 
tilkobling av kabler. 
- Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. 
- Montering av materiell eks. moduler. 
- Merking av kabler/utstyr iht. gjeldende bestemmelser. 
- Dokumentasjon inkl. innmåling. 
Installatør får kun skifte skap som står som grunnmurskap 
Det bestilles 1 terminering pr. kabel i skapet 
Skap hvor det er gjenomgående mating til andre skap skal utføres av NTE 
Skap med blanke skinner utføres av NTE. 
 
 
 
Kun legging av stikkledning stk 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN 
blader. 
Hovedelementer i produktet: 
- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, 
offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver. 
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending 
av emballasje, kapp og avfall. 
- Legging. 
- Merking. 
- Dokumentasjon inkl. innmåling. 
 



 
 
Godkjente kabel typer. 
Bolig 
El Nr. 1017198 TFXP-JETNET 1KV 4G50(8MM) RØR FOR B 
Hytte/Fritidsbolig + Bolig 400V 
El. Nr . TFXP 4x25 (8MM) RØR FOR B 
 
 
 
Skjøt stk 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, montasjeveiledning fra 
leverandør og relevante REN blader. 
Hovedelementer i produktet: 
- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, 
offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver. 
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending 
av emballasje, kapp og avfall. 
- Montasje. 
- Dokumentasjon. 
- 
Priser er beregnet ut fra følgende materiell: 
1170180 MUANA-NE 4 X 16-50 MEKANISK ENSTO 
1170181 MUANA-NE 4 X 50-95 MEKANISK ENSTO 
1167202 SKJØT 1KV GELBOX 25 FOR 6-50MM2 
 
 
 
 
 
Legging av jordwire, 25mm2 i grøft pr. m 
Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN 
blader. 
Hovedelementer i produktet: 
- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, 
offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver. 
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending 
av emballasje 
 



 


