


Dokumentasjon av måler 

•  Måler skal monteres i henhold til REN 
blad 4000 til 4005 med vedlegg.   

•  Etter montering skal AO avrapporteres 
senest innen første virkedag.  

•  Det skal tas ett bilde som viser 
målernummer, målerstand og plassen 
rundt måler.  

•  Det skal takets bilde av måler som 
skal demonteres mens den står i 
kundes skap(før plomberinger brytes).  



Montering av skap ved grunnmur. 

•  Jobb beskrivelse (Ren blad 4102) og  
•  (Ren blad 4100 v2.2 NEK399) 

•  Skap skal monteres med avstandsfeste 
til vegg. 

•  Merkes med spennings system og  
      skap nummer.  Hentes fra   

 Elsmart nettmelding, feltet: 
 «stikkledning  tilkobles» 



Tilknytningsskap ved grunnmur - NEK 399. 



Krav til dokumentasjon. 

•  Innsending av kart hvor hus er 
inntegnet og hvor skapplassering er 
avmerket. Kartmodul i Elsmart etc. 

•  Skapet fotograferes med skapdør 
åpen, slik at merking blir synlig i bilde.    

•  Dør skal stå oppsatt ved siden av skap 
så utvendig merking vises.  

•  Dette gjelder både grunnmursskap og 
tilknytningsskap NEK399. 



Dokumentasjon av kabel og skap i kart 

•  Ren blad nr 4106 

•  Innmålingen skal tegnes på grunnkart 
som tilfredsstiller kartnormen.  

•  Det skal tegnes så snart som mulig 
etter avsluttet arbeid. Innmålingen 
skal fortrinnsvis foretas mens 
kabelgrøften ligger åpen.  

•    
•  Alle kabelskjøter skal målsettes på 

skissegrunnlaget. Tverrsnitt oppgis på 
begge sider av skjøt.  

•  Nye skap tegnes inn. Type skap 
påføres skissen. 

3 m 



Jording. 

•  Det skal ikke legges jordleder i stikkledningsgrøft der kunden 
eier tilknyningsskapet.  

•  Unntaket er der kabelskap og tilknyttingsskap er montert så 
nærme hverandre at potenisalforskjell mellom skapene kan 
forekomme. I slike tilfeller skal jordleder, 25 Cu mm2, legges og 
termineres i begge skapene.  



Kabelgrøft stikkledning 
•  Krav til grøft (Ren blad 4101) 
•  Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes 
•  Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. 
•  Grave dybde er normalt 50 cm.  
•  Dybde dyrkamark 1 meter  
•  Varselbånd ”OBS kabel” legges ca 15 cm over kabel. 
•  Ved forsyning fra fordelingsskap til tilknytningsskap skal stikkledningen 

forlegges i PP 110 mm rør med trekketråd. Rør avsluttes ca. 0,5 m. fra 
skap eventuelt kanal / rør for veggmontert skap. 



Montasje av kabel på stolpe. 

•  Kabel skal føres i rør (kabel kannal )til en 
høyde av minimum 1,5 m over bakken. 
(Ref. 2 § 5-3). Røret skal også stikke 
minimum 0,2 meter under bakken. Røret 
bør skrå ut fra stolpen i nedre del slik at 
stolpefundamentet påvirkes i minst mulig 
grad.  

•  Kabel festes på stolpen med 
avstandsholdere med 0,7 meters avstand. 
Avstandsholderne skal holde kabler 
minimum 100 mm ut fra stolpe. Alle kabler 
også eventuelle telekabler og rør skal føres 
på samme brakett  



Montering av Ensto i stolpe  

•  Foran luftinntak må det monteres 
sikringsskillebryter. Sikringsstørrelse 
må tilpasses anlegges 
kortslutningsstrøm og effektbehov. Det 
vises til REN blad 5018 for merking og 

•  REN blad 9115 for valg av vern.  

•  Minste avstand (Ht) til terreng må 
være 2,5 meter  

•  Tilknyningsskap forsynt fra stolpe skal 
sikres med Enstobryter i stolpe. 


