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Stikkord for innhold: 
 
Dette dokumentet viser og forklarer de forskjellige løsningene og prinsippene for stikkledning og 
inntak i Glitre Energi Nett´s distribusjonsnett. 
Glitre Energi Nett har, med noen unntak, lagt NEK399 og REN til grunn for prinsippene rundt de 
forskjellige alternativene. 
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1. INNLEDNING 
Dette dokumentet viser og forklarer forskjellige løsninger, prinsipp og grensesnitt for stikkledning og 
inntak i Glitre Energi Nett´s distribusjonsnett. 
 

 
2. PRINSIPPER OG GRENSESNITT 
 
2.1 Spesielle forhold ved store bygg  

For store bygg skal nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget. For nettstasjon i bygg er 
grensesnittet mellom installasjonseiers og nettselskapets anlegg normalt ved gjennomføringen 
i vegg.  
Vegg-gjennomføringen for lavspentføringene til installasjonseiers anlegg (hovedtavle) skal 
være branntett (REI60). 
Bruk av gjennomføringsplate eller RGB-ramme vurderes av nettplanlegger etter uttakets 
størrelse. Gjennomføringsplate må ha samme brannklasse som resten av rommet. 

 
Ved levering fra frittstående nettstasjon er grensen mellom installasjonseiers og nettselskapets 
anlegg normalt ved husvegg. Nettselskapet skal godkjenne dimensjoneringen av innvendige 
føringer frem til målepunkt, blant annet for å ivareta hensynet til minimale tapskostnader 
(økonomisk tverrsnitt). 
NEK399-2 vil være gjeldene i slike tilfeller. 

 
Det legges normalt en hovedforsyning/stikkledning til hvert bygg/eiendom. Ved 
parallellkobling av kabler ut fra nettstasjon skal alle kablene kunne kobles ut/inn med samme 
sikringslist eller effektbryter. 

 
For konsesjonsanlegg 11-22 kV er grensen mellom Nettselskapet og installasjonseiers anlegg 
termineringspunktet for nettselskapets kabel, som oftest tilkoblingspunkt på bryter 
ikonsesjonsanlegget dersom ikke noe annet er avtalt skriftlig. 

 
2.2 Mindre bygg 
2.2.1 Stikkledning til bygg med 1 anlegg 

Generelt kan det sies at for hus med ett anlegg, er grensesnittet mellom nettselskapet og 
nettkunden på klemmene i tilknytningsskapet, som skal stå utvendig på husvegg.  
Kortslutningsvernet (KV) skal sitte foran stikkledningen. Nettselskapet eier stikkledningen, som 
skal legges i rør på privat grunn. Røret skaffes og legges av kundens installatør, skal være 
110mm og av type SN8  

 
2.2.2 Stikkledning til bygg med 2 eller flere anlegg 

Generelt kan det sies at for hus med flere anlegg, er grensesnittet mellom nettselskapet og 
nettkunden på klemmene i tilknytningsskapet, som skal stå utvendig på husvegg. Det tillates 
ikke sying mellom tilknytningsskapene. Det skal i stedet settes opp et kabelskap og legges 
separat stikkledning til hvert tilknytningsskap 
Nettselskapet eier stikkledningen, som skal legges i rør på privat grunn. Røret skaffes og 
legges av kundens installatør, skal være 110mm og av type SN8 
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2.3 Kabelstikkledning til rekkehus (2 eller flere boliger) 

Definisjon: Rekkehus, tomannsbolig er flerfamiliehus der eiernes parter er oppdelt i egne 
seksjoner, utskilt med eget gårds- og bruksnummer eller parsellnummer/andelsnummer. 
Kabelstikkledning til rekkehus avsluttes i utvendig kabelskap som plasseres minimum 10 cm i 
fra yttervegg. Dette skapet er en del av Nettselskapets distribusjonsnett, som vist i figur 2.3.1 
nedenfor. 

 
 

 
Fig. 2.3.1 
 

Kablene fra kabelskapet og til de enkelte installasjonseieres anlegg er å betrakte som 
inntakskabler og er en del av installasjonseiers anlegg som monteres av installatør, selv om 
inntakskabelen på kortere strekninger kan være forlagt i bakken. I kabelskapet tilkoples 
inntakskablene av nettselskapets prekvalifiserte entreprenør og kortslutningssikres med den 
størrelse som er tilpasset anleggets kortslutningsstrømmer.  
 
Installatøren, som er engasjert av nettkunden, legger den kundeeide inntakskabelen fram til 
Nettselskapets kabelskap. Entreprenøren, som er prekvalifisert av Nettselskapet, tilkopler 
inntakskabelen i skapet.  

 
Grensesnittet mellom Nettselskapets anlegg og kundens installasjon går på sekundærside av 
kortslutningsvern i inntaksskapet. Kablene fra inntaksskapet og inn til kundenes anlegg blir å 
betrakte som inntakskabler og er dermed en del av husets installasjon. 
 
Dersom inntaksskap plasseres på husvegg til ett flerfamiliehus, men også forsyner anlegg i 
andre hus, blir tilførselskablene til disse anlegg /installasjoner stikkledningskabler på vanlig 
måte. Nettselskapets tilknytningspunkt er da ved grunnmur til kundenes boenheter. Se fig. 
2.3.2. 
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fig. 2.3.2 
 
 
 
 
Dersom det unntaksvis skulle forekomme at et nytt flerfamiliehus (2-mannsbolig) forsynes med en 
luftstikkledning, er det likevel krav om kabelfordelingsskap på bakken, som vist i fig. 2.3.3.  
 

 
 
fig. 2.3.3 
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2.4 Valg av kabel 

Standardkabel for stikkledning i Glitre Energi Nett er TFXP 4x50Al. Er effektbehovet større, 
vurderes kabeltypen i hvert enkelt tilfelle. 

 
2.5. Belastning av kabel 

Maksimalbelastning av kabel er forskjellig ved forlegning i bakken eller i bygninger. Det er 
derfor ingen selvfølge at kabel frem til grunnmur også kan brukes innvendig. Dette må 
hensyntas ved dimensjonering av inntakskabel/stikkledning. 

 
2.6. Tilknytning av kundene i nytt flerfamiliehus med en eier 

Alle anlegg skal ha et eget kundeforhold til nettselskapet, og inntakskablene til boenhetene 
skal forsynes fra utvendig tilknytningsskap, ref. 2.2.2 
 
Alternativet til utvendig inntaksskap er et felles hovedtavlerom i tilknytning til fellesareal, der 
alle beboerne har uhindret adgang til enhver tid.  

 
2.7 Kortslutningsbeskyttelse av stikkledning og inntakskabler 

Det er Nettselskapets ansvar å ha godkjent kortslutningsbeskyttelse for eget anlegg, dvs. for 
stikkledningen fram til tilknytningspunktet. 
 
Sikkerhetskravene vedrørende kortslutningsvern av installasjonens kabler, fremgår av FEL og 
NEK 400. 
 
På melding om installasjonsarbeid, som returneres fra Nettselskapet til installatør, angis 
laveste og høyeste forekommende kortslutningsstrømmer (Ik,max/min), samt størrelse på 
aktuelt kortslutningsvern (KV).  

 
3.  BESKRIVELSE 

Stikkledning fram til grunnmur/husvegg/tilknytningsskap er en del av Nettselskapets anlegg og 
Nettselskapet har drifts-, vedlikehold- og reinvesteringsansvaret. En forutsetning for at 
Nettselskapet overtar eierskapet er at stikkledningen er utført iht. Nettselskapets 
retningslinjer.  

 
3.1 Luftstrekk - kabel 

I et område der lavspenningsnettet er utbygd som luftnett, kan nye stikkledninger til boliger 
utføres som luftledning dersom kunden ønsker det. Det forutsettes da at traseen er fri for trær 
slik at man ikke pådrar seg et fremtidig ansvar for rydding, og at det er uproblematisk å få 
montert en ny bardun dersom det skulle være nødvendig. 

 
3.2 Enfase - trefase 

Installasjoner/anlegg med hovedsikring større enn 63A skal alltid være trefaset. Dette gjelder 
både ved nytilknytning og ved rehabilitering av gamle anlegg. 

 
3.3 Kabelgrøfter 

Kabelgrøfter besørges utført av installasjonseier eller den han bemyndiger. Utførelsen skal 
være i hht. etterfølgende skisse. 
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Det skal ikke settes spenning på stikkledningskabler som er forlagt direkte i grøft uten at grøfta 
er gjenfylt. Installasjonseier eller graveentreprenøren må kunne dokumentere at 
grøftestandarden og forlegningen er iht. beskrivelsen ved en ev. kontroll.  
Dette kan gjøres ved å grave opp et par steder for kontroll av grøftekvaliteten eller ved 
bildedokumentasjon, før det settes spenning på anlegget. 

 
 
3.4 Bruk av rør 

Legging av rør på installasjonseiers tomt for stikkledningskabel, vurderes som en fordel ut fra 
flere forhold: 

 
 Kabelen ligger bedre beskyttet og er enklere å skifte. 
 Større fleksibilitet med hensyn til tidspunktet når grøften graves. 
 Kabelen kan legges når installasjonen er så ferdig at måler kan monteres og anlegget 

spenningsettes. 
 Røret som legges skal være 110mm og av type SN8, ref. aktuelt REN-blad 

 
4.  FORSTERKNING AV STIKKLEDNINGER 
4.1 Generelt 

Hvis endring av installasjonen hos nettkunden medfører at stikkledning og/eller andre deler av 
fordelingsnettet må forsterkes, blir anleggsbidraget belastet nettkunden som utløser 
forsterkningen. 

 
Glitre Energi Nett praktiserer ordningen med ANLEGGSBIDRAG, dvs. at den som forårsaker 
tiltak i nettet i forbindelse med tilknytning av ny installasjon eller utvidelse av eksisterende, må 
dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene med tiltaket. Det betyr at en del av 
kostnadene i forbindelse med en ny stikkledning og eventuell forsterkning, eller deler av 
denne, må dekkes av kunden. I anleggsbidraget inngår i tillegg til etableringen av selve 
stikkledningen, også kostnadene med saksbehandling og nødvendig dokumentasjon av 
anlegget. 

 
4.2 Dokumentasjon 

Dokumentasjon av stikkledningskabler skal utføres i hht. til de kvalitetskrav som er beskrevet i 
den dokumentasjonen som sendes til kunde og installatør i forb. med behandling av melding 
om installasjonsarbeid. 
Nettselskapet skal bl. a. motta kart som viser forlegging av stikkledningskabler, slik at disse kan 
tegnes inn i nettinformasjonssystemet. 
 


