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1. Innledning: 
Instruks for merking av nett og nettrelaterte anlegg i distribusjon og regionalnettet til Glitre Energi 
Nett AS er en del av selskapets totale kvalitetssystem. 
Instruksen baserer seg i stor grad på REN blad 8032, med noen underliggende punkter satt av 
Glitre Energi Nett som overstyrer REN blad 8032. 
 
2. Ansvar og myndighet: 
Nettselskapets ansvar:  
Nettselskapet skal inneha nødvendig kompetanse og ha etablert strukturer som synliggjør behov 
for merking av nett og nettrelaterte anlegg på en lettfattelig og oversiktlig måte. 
Den enkeltes arbeidstakers / entreprenørenes ansvar: 
Sette seg inn i Glitre Energi Netts krav til merking av alle anlegg som er beskrevet i denne 
instruksen.  
 
3. Merking av nettstasjoner utvendig: 
Merkes i henhold til REN blad 8032 i tillegg til Glitre Energi Netts underliggende punkter. 
Glitre Energi Netts punkter overstyrer REN. 
 

3.1. Varselskilt «høyspenning livsfare»: 
Plassering: Midt på døra, maks 175cm fra dørterskel til topp skilt. Ved små dører, plasseres 

topp skilt minimum 5cm fra topp dør. På utvendig betjent nettstasjon, plasseres 
skiltet på dørene hvor en kan komme i kontakt med høyspent. Annen 
hensiktsmessig plassering må avtales med netteier i hvert enkelt tilfelle. 

Festemåte: Poppes fast med 4 nagler. Der det ikke kan poppes, skrus skiltet fast med 
stjerneskruer som «bores i stykker». 

 
3.2. Nettstasjonsnummer og adresse: 

Skiltet må inneholde: Nettstasjonsnummer og adresse (nettstasjonsnavn) (fig. 1).  
Skilttype:  Aluminiums skilt med sorte tall og bokstaver preget eller gravert. 
Skiltstørrelse:  250x70mm, tykkelse: 2mm. 
Skriftstørrelse:  25mm.  
Plassering:  Midt på døra rett under «HØYSPENNING LIVSFARE».  

Annen hensiktsmessig plassering må avtales med netteier i hvert enkelt 
tilfelle. 

Festemåte: Poppes fast med 4 nagler. Der det ikke kan poppes, skrus skiltet fast med 
stjerneskruer som «bores i stykker». 

 
 
 
 
 
          Fig. 1 
 
 

NS 9999 
MELKEVEIEN 3A 
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4. Merking av nettstasjoner innvendig: 
Merkes i henhold til REN blad 8032 i tillegg til Glitre Energi Netts underliggende punkter. 
Glitre Energi Netts punkter overstyrer REN. 

4.1. Transformator: 
Merkes i henhold til REN blad 8032.  
 

4.2. Høyspenningskabler: 
Merket må inneholde: Kabelnummer, tverrsnitt og type (fig. 2). 
Merke type:    Se REN blad 8032. 
Plassering:   I cella rett under skrittet. Merkes også i kabelkjeller.  
 

HK 5999 3x1x240AL TSLF 
 Fig. 2. 
 

4.3. Høyspenningsavganger/brytere: 
Kabelavgang: Bryterceller nummereres 1,2,3 osv. Brytere nummereres 1, 2, 3 osv. etterfulgt av 
funksjon for bryter. Det merkes fra venstre mot høyre. Det er brytercelle som bestemmer 
nummerering av bryter på kabelavganger. Eks: bryter 1-L står i celle 1, celle 2 er tom, bryter 3-L 
står i celle 3. 
 
Trafoavgang: Merkes med T1, T2 osv. etterfulgt av funksjon for bryter. Det er trafonummer som 
bestemmer nummerering av bryteren. Eks: T1 er tilkoblet i celle 4, bryterbetegnelsen på denne 
bryteren blir da T1-L. T2 er tilkoblet i celle 5, bryterbetegnelsen på denne bryteren blir da T2-L. 
 
Se eksempler på merking på de neste sidene. 
 
Funksjon for bryter er beskrevet i listen under: 

• - E effektbryter 
• - L  lastskillebryter 
• - S skillebryter 
• - J jordingsbryter 
• -F Sikring (fuse) 
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Eksempler på merking av høyspenningsavganger/brytere på nytt anlegg: 

 

Eksempler på merking av høyspenningsavganger/brytere på eksisterende anlegg: 
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Utforming av skiltene: 

Brytercelle: 
Skilttype: Hvitt plastskilt med sort skrift gravert 
Skiltstørrelse: 60 x 60 mm (40 x 40 mm hvis dårlig plass) 
Skriftstørrelse: 20 mm 
Plassering: Plasseres i toppen av bryterselle der det er mulig. Der dette ikke er mulig 

plasseres skiltet i tilknytning til bryterfelt. Ikke på deksel som kan tas av. Skal 
være mest mulig estetisk riktig plassert (samme høyde, midt på osv.). 

Festemåte: Dobbeltsidig tape 
Kabelavgang: 

Skilttype: Hvitt plastskilt med sort skrift gravert 
Skiltstørrelse: Skilt som beskriver hvor avgangen går: 180 x 60 mm (130 x 40 mm hvis dårlig 

plass), skilt som beskriver bryternummer og brytertype: 40 x 40 mm (30 x 30 
mm hvis dårlig plass) 

Skriftstørrelse: 11 mm (7 mm ved liten versjon av skiltet) 
Plassering: På eller i nærhet til bryterbetjening. Ikke på deksel som kan tas av. Skal være 

mest mulig estetisk riktig plassert (samme høyde, midt på osv.). 
Festemåte: Dobbeltsidig tape 

Motstående ende*: 
Skilttype: Hvitt plastskilt med sort skrift gravert. 
Skiltstørrelse: Skilt som beskriver hvor avgangen går: 180 x 60 mm (130 x 40 mm hvis dårlig 

plass), skilt som beskriver bryternummer og brytertype: 40 x 40 mm (30 x 30 
mm hvis dårlig plass) 

Skriftstørrelse: 11 mm (7 mm ved liten versjon av skiltet) 
Plassering: På eller i nærhet til kabelavgang. Ikke på deksel som kan tas av. Skal være 

mest mulig estetisk riktig plassert (samme høyde midt på osv.). 
Festemåte: Dobbeltsidig tape. 
*Hvis det gjøres arbeid i en nettstasjon som medfører at HS-anlegget skal merkes om ihht. denne 
instruksen, så skal også HS brytercelle i motstående ende(r) merkes ihht. Denne instruks hvis det 
ikke allerede er gjort. Eks: NS 1 skal ha nytt HS-anlegg. NS 1 er 2K+1T. Den ene kabelen går fra NS 1 
til NS 2, den andre kabelen går fra NS 1 til NS 3. Det blir da komplett ny merking av HS-anlegget i 
NS 1, samt at kabelavgangene mot NS 1 i NS 2 og NS 3 merkes ihht. denne instruksen. 
 
Eksempel på skilt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS 9999 
MELKEVEIEN 3A 
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4.4. Enlinjeskjema: 
Merkes i henhold til REN blad 8032 i tillegg til Glitre Energi Netts underliggende punkter. 
Glitre Energi Netts punkter overstyrer REN. 
Enlinjeskjemaet skal være laminert i plast og henges på en godt synlig og hensiktsmessig plass. 
 

4.5. Lavspenningstavle: 
Merkes henhold til REN blad 8032. 
 

4.6. Lavspenningsavganger: 
Merkes i henhold til REN blad 8032 i tillegg til Glitre Energi Netts underliggende punkter. 
Glitre Energi Netts punkter overstyrer REN. 
 
Merket må inneholde: Hva kabelen går til (inntak, fra nettstasjon o.l.), 

adresse, kabeltype og tverrsnitt og 
sikringsstørrelse (se eksempler under). 

Skilttype: Sort tekst på gul bakgrunn, f.eks. Dymo 
merketape. Festes med strips. Merketapen skal 
sitte i plastlomme/laminatplate. 

 
Eksempler på skilt: 

GULLÅREN 1 
TFXP 4x50AL 125A 

 
FS999, GULLÅREN 5 

TFXP 4x240AL 
 

4.7. Jordingsanlegg: 
Merkes i henhold til REN blad 8032.  
 
5. Merking av HS linjebryter: 
Skillebryter: BS+løpenummer 
Lastbryter: BL+løpenummer 
Effektbryter: BE+løpenummer 
For øvrig skal REN blad 8032 følges. 
 
6. Merking av kabler i grøfter: 
Høyspentkabler merkes i henhold til REN blad 8032. 
Lavspentkabler trenger ikke merkes i kabelgrøft. 
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7. Merking av fordelingsskap utvendig: 
Merkes i henhold til REN blad 8032 i tillegg til Glitre Energi Netts underliggende punkter. 
Glitre Energi Netts punkter overstyrer REN. 
Skiltet må inneholde: FS og skapnummer 

Skapet merkes i tillegg med eget merkeskilt for spenning 
 
8. Merking av fordelingsskap innvendig: 
Merkes i henhold til REN blad 8032 i tillegg til Glitre Energi Netts underliggende punkter. 
Glitre Energi Netts punkter overstyrer REN. 
Merket må inneholde: Hva kabelen går til (inntak, fra nettstasjon o.l.), 

adresse, kabeltype og tverrsnitt og 
sikringsstørrelse (se eksempler under). 

Skilttype: Sort tekst på gul bakgrunn, f.eks. Dymo 
merketape. Festes med strips. Merketapen skal 
sitte i plastlomme/laminatplate. 

 
Eksempler på skilt: 

GULLÅREN 1 
TFXP 4x50AL 125A 

 
NS9999, MELKEVEIEN 3A 

TFXP 4x240AL 
 

FS999, GULLÅREN 5 
TFXP 4x240AL 

 
 
9. Referanse: 
Aktuelle REN blad, REN blad 8032. 
 
 
 
 


	Instruks for merking av nettanlegg
	Stikkord for innhold:

	Innhold
	1. Innledning:
	2. Ansvar og myndighet:
	3. Merking av nettstasjoner utvendig:
	3.1. Varselskilt «høyspenning livsfare»:
	3.2. Nettstasjonsnummer og adresse:

	4. Merking av nettstasjoner innvendig:
	4.1. Transformator:
	4.2. Høyspenningskabler:
	4.3. Høyspenningsavganger/brytere:
	Eksempler på merking av høyspenningsavganger/brytere på nytt anlegg:
	Eksempler på merking av høyspenningsavganger/brytere på eksisterende anlegg:
	Utforming av skiltene:

	4.4. Enlinjeskjema:
	4.5. Lavspenningstavle:
	4.6. Lavspenningsavganger:
	4.7. Jordingsanlegg:

	5. Merking av HS linjebryter:
	6. Merking av kabler i grøfter:
	7. Merking av fordelingsskap utvendig:
	8. Merking av fordelingsskap innvendig:
	9. Referanse:


