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Stikkord for innhold: 
 

Dokumentet beskriver de krav til dokumentasjon av nettanlegg, som Glitre Energi Nett 
stiller til el-entreprenører og andre leverandører og samarbeidsparter. Dette for å sikre at 
dokumentasjonen i Nettinformasjonssystemet (NIS) og arkiver ivaretar de behov Glitre 
Energi Nett har for dokumentasjon for drift og vedlikehold av anleggene, samt å 
tilfredsstille gjeldene forskriftskrav. 
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1. GENERELT 
Etter at et elektrisk anlegg er bygd, kreves det en utarbeidelse av teknisk dokumentasjon som 
beskriver det elektriske anlegget. Denne dokumentasjonen har stor praktisk betydning ved senere 
vedlikeholdsarbeider, utvidelse av anlegget eller lignende. Glitre Energi Nett har et stort fokus på 
at all dokumentasjon skal ha en kvalitet på 100 %. Evalueringen av dette punktet vil bli vesentlig 
vektlagt ved ferdigstillelse av arbeider. 
 
Etterfølgende kapitler inneholder en oversikt over hvilken informasjon som skal dokumenteres for 
distribusjonsnett og regionalnett, og hvilke krav og retningslinjer som må følges. Retningslinjene i 
dette dokumentet gjelder alle tiltak som foretas vedrørende nybygging eller andre endringer i 
nettselskapets nett. 
 
Dokumentasjonen utarbeides av pre-kvalifiserte el-entreprenører og andre samarbeidspartnere. 
Det er nettselskapet sitt ansvar å få dette underlaget ajourført inn i NIS. 
 
Dokumentasjon skal leveres i hht. REN og gjeldene retningslinjer. 
Ved bruk av B2B skal dokumentasjon lagres på riktig arbeidsordre (AO). Ved øvrig innlevering av 
dokumentasjon skal epost eller minnepenn benyttes. Sluttdokumentasjon sendes samlet før 
avslutning av jobben/prosjektet. 
 
All dokumentasjon skal foreligge på norsk.  Etter nærmere avtale kan dokumentasjon på annet 
skandinavisk språk, eller engelsk godtas.   
 
 
2. FORSKRIFTSKRAV FOR DOKUMENTASJON 
All dokumentasjon skal følge gjeldende forskriftskrav: 
Forskrift 2005-12-20 om elektriske anlegg – forsyningsanlegg (FEF) 
samt gjeldende normer. 
All kraftsensitiv informasjon behandles i henhold til krav gitt i Forskrift om sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) § 6. 
 
 
3. TEKNISKE DATA DISTRIBUSJONSNETT 
Definerte krav skal være synliggjort i denne beskrivelsen og er gjeldene dersom annet ikke er 
definert i aktuell tilbudsforespørsel. Før prosjekter gjennomføres skal behov for dokumentasjon på 
prosjektet gjennomgås, det gjøres f.eks. i oppstartsmøte. For skjemaer skal el-entreprenøren 
benytte gjeldende skjemaer fra Nettbiblioteket eller tilsvarende skjemaer. Tilsvarende skjemaer 
må godkjennes av nettselskapet første gang de skal benyttes. 
 
Krav til dokumentering: 
 
Nettstasjon 
Skjemaet ˝Idriftsettelse og vedlikehold av nettanlegg˝ skal fylles ut i samråd med oppsynsmann. 
Se punkt 8, for tidspunkt for overlevering av dokumentasjon. 
 
 



Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS  
 

Copy of Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Dokumentasjon tekniske forhold (14-013 - 1075182 - 1 
- 9) - 1   Side 3 av 7 

Krav til innhold i sluttdokumentasjon: 
 
Teknisk dokumentasjon: 

 Nettstasjonstype, brytertyper, transformatortype, driftsmerking, adresse, 
spenningsnivå. 

 Høyspent enlinjeskjema med kabelnummer, tverrsnitt, kabeltype og brytere 
 Skjema for lavspentfordeling i nettstasjon med spenningsnivå, 

kabeltyper, dimensjoner, sikringsstørrelser, listtype, antall 
brukte/ledige lister 

  Jordingsanlegg skal dokumenteres i hh til REN blad nr. 8027 og 8028. 
 Trafokort med transformatorhistorikk, trafostørrelse og diverse informasjon 
 Nettstasjonen måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 

 
Bildedokumentasjon: 
Det skal tas bilder av utført arbeider på nettstasjon og tilhørende komponenter. Følgende skal tas 
bilde av: 

 All utvendig merking på nettstasjonen 
 Oversiktsbilde og merkeskilt av transformator 
 Montasje og merking av høyspentanlegg 
 Oversiktsbilde og merkeskilt på lavspenttavle 
 Jordelektrode/ringjord montasje 
 Nettstasjonenes fundament 

 
Enlinjeskjema 
Det er ikke krav om enlinjeskjemaer i nettstasjonene forutsatt at det er enhetlig bryterbetegnelser i 
stasjonene. Enlinjeskjemaer skal ikke oppdateres, men fjernes der det er endringer i koblingsbildet. 
 
 
Høyspent luftnett 11-24kV 
 
Teknisk dokumentasjon: 
 

 Masteliste med mastetype, bardunering, høyde, grunnforhold, fellesføringer 
og mastenummer med mer. REN blad 2043 eller tilsvarende skjema skal 
benyttes. 

 Teknisk dokumentasjon for brytere og avledere. 
 Kart over geografisk område med alle traseer og nettkomponenter 

inntegnet. 
 Dokumentasjon for utførte mekaniske beregninger på linjer. 
 Luftfartshinder skal registreres etter gjeldene reglement fra luftfartsverket. 

HTTPS://LOVDATA.NO/DOKUMENT/SF/FORSKRIFT/2014-07-15-
980#KAPITTEL_2 

Master/mastearrangement måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
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Høyspent kabelnett 11-24kV 
Teknisk dokumentasjon: 
 

 Type kabel og dimensjon 
 Driftsmerking 
 Fra-til eller eventuelt endepunkt 
 Dato for utført arbeid 
 Høyspentkabler skal kappetestes i henhold til REN blad nr. 9113. 
 Trase med høyspentkabel måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
 Bildedokumentasjon av grøften 

 
Lavspent luftnett 0,230-1 kV 
Ved dokumentasjon av lavspent luftnett, benyttes skjemaet ˝Lavspenningsanlegg-luft˝ eller 
tilsvarende skjema.  
Det vedlegges også kart med alle nettkomponenter inntegnet, med henvisning til mastenummer i 
masteskjema.  
Mastene måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
Fjerning av eksisterende luftnett skal merkes av i kart ved avvik fra det som er prosjektert. 
 
Lavspent kabelnett 0,230-1 kV 
Type kabel, antall ledere og tverrsnitt, samt hvor kabelen går fra/til skal dokumenteres i skjema for 
lavspentfordeling i nettstasjonene eller i skjema for kabelskap, eller tilsvarende skjema. 
Fjerning av gamle kabler skal merkes av i kart ved avvik fra det som er prosjektert. 
 
Kabeltrase med lavspentkabler måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
 
Kabelskap 0,230-1 kV 
Dokumenteres i hht. REN blad nr. 9102. Kabelskap dokumenteres ved hjelp av skjemaet i REN blad 
nr. 9102, ˝Lavspenningsanlegg-kabelskap˝ på Nettbiblioteket eller tilsvarende skjema. 
 
Kabelskap måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
 
Kabelmuffer 0,230-24kV 
Kabelmuffer dokumenteres på skjemaet ˝Kabelmuffekort˝, eller tilsvarende skjema.  
 
Teknisk dokumentasjon: 

 Kabelmuffekort med muffetype, hylsetype, spenningsnivå, kabeltype og tverrsnitt for 
innskutt og bestående kabel 

 
Kabelmuffer måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 

 
Rør 
Følgende skal dokumenteres: 

 Antall ekstra rør, rørtype og dimensjon 
 Kabler i rør 

Rør måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
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4. TEKNISKE DATA REGIONALNETT 
Ved dokumentasjon i regionalnettet skal all teknisk dokumentasjon for benyttede 
nettkomponenter vedlegges. Dette innebærer at dokumentasjonen blant annet skal inneholde en 
beskrivelse bestående av: 

 kabellister  
 tegningsliste 
 oversikt over referanseenheter  
 strømløpskjema  
 etablering/oppdatering av enlinjeskjema i stasjon/anlegg 
 arrangementstegninger  
 rekkeklemmelister  
 lister for apparatanlegg 
 innmåling av kabler og skjøter  
 prøveprotokoller for høyspentkomponenter, som f.eks. brytere og måletrafoer 
 prøveprotokoller for prøving og idriftsettelse av anlegg 
 manualer og vedlikeholdsinstrukser (FDV dokumenter) 
 bygningsmessige tegninger 
 tegninger over fundamenter, gruber osv. 
 all relevant dokumentasjon på linjearbeid 
 dokumentasjon av utførte beregninger for linjer 

All dokumentasjon skal leveres i to komplette sett innsatt i mapper.  Tegninger skal også leveres 
som autocad filer. Kabellister, tegningslister og andre lister leveres elektronisk i Word eller Excel 
format. 

 
Transformatorstasjon 
Transformatorstasjoner skal dokumenteres bygningsteknisk og elektroteknisk, samt med 
dokumentasjon av kontrollanlegg.  
 
Høyspent luftnett 45-145kV 
For regionalnettslinjer skal master, brytere og avledere dokumenteres. Dette dokumenteres i 
hovedsak gjennom at linjeprofil tilknyttes luftledning. Luftfartshinder skal registreres etter 
gjeldene reglement fra luftfartsverket. 
HTTPS://LOVDATA.NO/DOKUMENT/SF/FORSKRIFT/2014-07-15-980#KAPITTEL_2 
 
Høyspentmastene måles inn etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
 
Høyspent kabelnett 45-145kV 
Traseer med høyspentkabler og rør måles etter gjeldende krav. Se punkt 5 og 6. 
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5. INNMÅLING 
Generelt: 
LEDNINGSREGISTRINGSFORSKRIFTEN er gjeldene forskrift for innmåling, dokumentasjon og 
utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø, og 
vassdrag. Forskriften har hjemmel i plan- og bygningsloven § 2-3. I tillegg til forskriften har 
Kartverket utgitt en STANDARD OG PRODUKTSPESIFIKASJON som vil være retningsgivende. 
 
Glitre Energi Nett har i tråd med forskrift og standard følgende krav til innmålingsarbeider og 
tilhørende dokumentasjon: 
 

 Alle kabeltraseer og andre objekter i grøft (kabelskap, rør, skjøter, sonder etc.) skal måles 
inn når kabelgrøfta er åpen. 

 Alle kabeltraseer skal dokumenteres med bilder på åpen grøft. Bildene skal være 
georefererte- og retningsbestemte (nord, syd, øst, vest).  

 Alle innmålingsfiler leveres Glitre Energi Nett på SOSI (minimum v 4.5) I tillegg skal 
leveransen inneholde landmålingsrapport som dokumenterer standard avvik, info om 
satellittgeometri, benyttede satellitter, innmålingsutstyr etc. 

 Senter trase (Glitre Energi Netts kabler/rør) og andre komponenter, skal måles inn med alle 
attributtene i tabell under. 

 Enhver endring i traseforløp, SKAL generere ny trase. (eks.: rørende, skjøt, tamp, avgrening 
etc.) 

 Alle traseseksjoner skal være sammenhengende. 
 Datum grunnriss: Euref89 sone 32. 
 Datum høyde: NN2000. 
 Max standardavvik grunnriss: 20 cm. 
 Max standardavvik høyde: 30 cm. 
 

Glitre Energi Nett gjør(foreløpig) unntak for innmåling av trase på åpen grøft for 
stikkledninger(inntakskabler) som ligger i privat grunn. 
 

De viktigste objektene og tilhørende attributter som skal registreres under innmålingen, og 
inngå i SOSI fil: 
 

Objekttype/ 
Attributt Målemetode Nøyaktighet Synbarhet 

H-
målemetode 

H-
nøyaktighet HREF 

Bredde 
(dm) 

Høyde 
(dm) 

              trase trase 
Trase-kabel X X X X X X X X 
Trase-rør X X X X X X X X 
Trase-kulvert X X X X X X X X 
Trase-kanal X X X X X X X X 
Nettstasjon X X X X X X  X 
Skjøt X X X X X X  X 
Tamp X X X X X X  X 
Sonde X X X X X X  X 
Mast X X X X X X   
Kabelskap X X X X X X  X 
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6. KRAV TIL NØYAKTIGHET VED INNMÅLING. 
 

Komponenttype Sp.nivå (kV) 
Krav til nøyaktighet 
xy,z(cm) 

  
Målemetodikk 

Kabeltrase 0,230-145 20,30   Senter EL kabler 
Nettstasjon kiosk 11-24 20,30   Måles inn med 4 hjørner 
Nettstasjon mast 11-24 100,100   Senter mastearrangement 
Nettstasjon i bygg 11-24 100,100   Senter kiosk, eller etter byggtegning. 
Kabelskap 0,230-1 20,30   Måles med senterpkt. 
Kabelmuffe (skjøt) 0,230-145 20,30   Måles på senter muffe 
Sonde 0,230-145 20,30   På sonde 
Mast 0,230-145 100,100   Senterpunkt mastearrangement 

Tabell 1 

 
 
7. SAMSVARSERKLÆRING 
 
Ved sluttdokumentasjon av anlegg skal det leveres samsvarserklæring i hh til FEL §12. 
 
8. TIDSPUNKT FOR OVERLEVERING AV DOKUMENTASJON  
 
Distribusjonsnett: 
Idriftsettelsesskjema som skal ivareta vesentlige drifts, forskrifts og sikkerhetsmessige forhold skal 
oversendes Driftssentralen, oppsynsmann og prosjektleder hos Glitre Energi Nett/B2B minimum 5 
dager før spenningssetting. Det er viktig at medfølgende skjemaer (Høyspentskjema og lavspent 
fordeling nettstasjon) eller tilsvarende fylles ut når det gjøres endringer i høyspentanlegget 
og/eller lavspenttavle.  
  
Idriftsettelsesskjema og annen relevant dokumentasjon omtalt tidligere i dette dokumentet 
utarbeides for gjennomgang med Glitre Energi Netts oppsynsresurs. 
 
Der dokumentasjon ikke lar seg gjøre å utarbeide før spenningssetting skal tidspunkt for 
innlevering avtales i forkant med prosjektleder og senest innen 2 dager etter spenningssetting. 
 
Regionalnett: 
All dokumentasjon skal foreligge senest 4 uker etter idriftsettelse. Det skal til enhver tid finnes 
oppdatert dokumentasjon på anlegget. 
 
Ovenstående leveringsfrister og dokumenter som er beskrevet er gjeldende dersom annet ikke er 
beskrevet i tilbudsforespørsel, kontrakter med entreprenøren eller i referat fra oppstartsmøte. 
 
9. EIERRETTIGHETER TIL DOKUMENTASJON 
 
All dokumentasjon som utarbeides er Glitre Energi Netts eie, og kan ikke uten videre benyttes på 
andre prosjekter eller i andre sammenhenger med mindre Glitre Energi Nett godkjenner dette. 


