
Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS 

 
KS Område:   Andre  dok./skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder 

prosjekt-
distribusjon 

Opprettet: 01.01.06 

KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket m.m. Godkjent: Netteier Godkjent: 25.01.17 

KS Rutine: Dokumentasjon tekniske forhold   Revidert: 25.01.17 

 

Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS - Underdokument ForvaltningDriftVedlikehold - Dokumentasjon tekniske forhold (14-013 - 1075182 - 1 - 3) - 1
 Side 1 av 8 

 

 

DOKUMENTASJON TEKNISKE FORHOLD 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Innhold 
 
 
1. GENERELT ..................................................................................................................................... 2 

2. FORSKRIFTSKRAV OG RETNINGSLINJER FOR DOKUMENTASJON .............................................. 2 

3. TEKNISKE DATA DISTRIBUSJONSNETT ........................................................................................ 2 

4. TEKNISKE DATA REGIONALNETT ................................................................................................. 4 

5. KARTTEKNISK UNDERLAG/DOKUMENTASJON ........................................................................... 5 

6. INNMÅLING / FASTMÅL .............................................................................................................. 5 

7. TIDSPUNKT FOR OVERLEVERING AV DOKUMENTASJON ........................................................... 6 

8. EIERRETTIGHETER TIL DOKUMENTASJON ................................................................................... 7 

 
 

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 NIS-systemet 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. 
 
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. 
Dokumentene etableres ved hjelp av ulike skjemaer, og leveres nettselskapet.  
 
Det vil være Glitre Energi Netts ansvar å få dette underlaget ajourført inn i selve NIS-systemet. 
 
Skjemaer for utfylling av dokumentasjon finnes i Nettbiblioteket under området ˝Skjemaer˝. Det 
må alltid benyttes siste, gjeldene versjon fra Nettbiblioteket. 
 
Ved bruk av B2B skal dokumentasjon lagres på riktig arbeidsordre (AO) med unike 
dokumentnummer. 
 
All dokumentasjon skal foreligge på norsk.  Etter nærmere avtale kan dokumentasjon på annet 
skandinavisk språk, eller engelsk godtas.  Dokumentasjon helt eller delvis på andre språk vil ikke bli 
akseptert. 
 
Etterfølgende kapitler inneholder en oversikt over hvilken informasjon som skal dokumenteres for 
henholdsvis distribusjonsnett og regionalnett, og hvilke krav og retningslinjer som må følges. 
 

2. FORSKRIFTSKRAV OG RETNINGSLINJER FOR DOKUMENTASJON 

All dokumentasjon skal følge gjeldende forskriftskrav: 
Forskrift 2005-12-20 om elektriske anlegg – forsyningsanlegg (FEF) 
 (samt tilhørende gjeldende normer NEK400) 
 
I tillegg til gjeldende forskriftskrav, skal all dokumentasjon følge gjeldende retningslinjer for 
dokumentasjon som står beskrevet i Glitre Energi Netts Registreringsveileder. 
 
3. TEKNISKE DATA DISTRIBUSJONSNETT 

Definerte krav skal være synliggjort i denne beskrivelsen og er gjeldene dersom annet ikke er 
definert i aktuelltilbudsforespørsel. Hvis det på prosjekter gjennomføres oppstartsmøte skal behov 
for dokumentasjon på prosjektet gjennomgås.  
Krav til dokumentering: 
 

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

 Høyspent enlinjeskjema med kabelnummer, tverrsnitt, kabeltype og brytere 
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 Skjema for lavspentfordeling i nettstasjon med spenningsnivå, kabeltyper, 
dimensjoner, sikringsstørrelser, listtype, antall brukte/ledige lister 

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

 Innmålt geografisk plassering for nettstasjoner, kabelskap, kabler, luftlinjer, 
master og kabelskjøter 

 Antall ekstra rør, rørtype og dimensjon 

 Enlinjeskjema for nettstasjon skal lamineres og henges i nettstasjoner som er 
berørt av endringene 

 Trafokort med transformatorhistorikk, trafostørrelse og diverse informasjon 

 Masteliste med mastetype, bardunering, høyde, grunnforhold, fellesføringer og 
mastenummer 

 Kartskisser over geografisk område med alle traseer og nettkomponenter 
inntegnet 

 Dokumentasjon av jordingssystem 

 Dokumentasjon for utførte mekaniske beregninger på linjer 

 Dokumentasjon av elektriske og magnetiske felt 
 
Nettstasjon 
Skjemaet ˝Idriftsettelse og vedlikehold av nettanlegg˝ benyttes ved dokumentasjon av 
nettstasjon. El-entreprenør overleverer utfylt skjema elektronisk til Glitre Energi Nett.  
 
Trafokort vedlegges også. 
 
Nettstasjonen innmåles. Frittstående nettstasjoner måles i 4 hjørner. Nettstasjon i bygg måles i 
senter, mens midten av trafomasten innmåles for mastetrafo. Krav til nøyaktighet er ±30cm. 
 
I tillegg lages det laminert enlinjeskjema for alle berørte nettstasjoner i kiosk/bygg, som viser 
tilkoblede høyspentkabler. Enlinjeskjema utarbeides av Glitre Energi Nett, men El-entreprenøren 
er ansvarlig for at det henges opp i nettstasjonen.  
 
Høyspent luftnett 6-24kV 
For høyspentlinjer skal master, brytere og avledere dokumenteres. Eventuelle fellesføringer med 
Telenor/veilys/private samt luftfartshinder registreres.  
 
Master innmåles med en nøyaktighet på ±1m. 
 
Høyspent kabelnett 6-24kV 
Høyspentkabler, kabeltrase og rør innmåles med en nøyaktighet på ±30cm. 
 
Lavspent luftnett 
Ved dokumentasjon av lavspent luftnett, benyttes skjemaet ˝Lavspenningsanlegg-luft˝.  
 
Det vedlegges også en kartskisse med alle nettkomponenter inntegnet, med henvisning til 
mastenummer i masteskjema. 
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Mastene innmåles med en nøyaktighet på ±1m. 
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Lavspent kabelnett 
Lavspentkabler, kabeltrase og rør innmåles med en nøyaktighet på ±30cm.  
 
Stikkledninger ≤ 50 mm2 og < 50 m, samt rør inn til abonnent innmåles normalt ikke innenfor 
tomtegrense. Her er det tilstrekkelig med fastmål. Huseier tegner inn planlagt trasé på skisse. 
 
Kabelskap 
Kabelskap dokumenteres ved hjelp av skjemaet ˝Lavspenninganlegg-kabelskap˝.  
 
Kabelskap innmåles med en nøyaktighet på ±30cm. 
 
Kabelmuffer 
Kabelmuffer dokumenteres på skjemaet ˝Kabelmuffekort˝.  
 
Kabelmuffer innmåles med en nøyaktighet på ±30cm. 
 

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.  
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Høyspent luftnett 45-145kV 
For regionalnettslinjer skal master, brytere og avledere dokumenteres. Dette dokumenteres i 
hovedsak gjennom at linjeprofil tilknyttes luftledning. Luftfartshinder skal registreres i NetBas som 
en egen komponent. Samtidig registreres luftfartshinder på berørte master.  
 
Høyspentmastene innmåles med en nøyaktighet ±1m. 
 
Høyspent kabelnett 45-145kV 
Høyspentkabler og rør i regionalnettet innmåles med en nøyaktighet på ±30cm. 
 
Trase 
Traseer skal innmåles med en nøyaktighet på ±30cm. 

 
5. KARTTEKNISK UNDERLAG/DOKUMENTASJON 

Ved import tilbake til vårt NIS-system, skal koordinatbestemt kartunderlag også følge de tekniske 
dataene. Hvis dette ikke er etablert av ansvarlig utbygger/entreprenør i digital form, må dette 
konverteres til egnet filformat for utbyggers regning. Dette vil være på SOSI format eller annet 
egnet format som Glitre Energi Nett i tilfelle må gi aksept på. 
 
6. INNMÅLING / FASTMÅL  

Alle nettkomponenter skal innmåles med GPS eller tilsvarende. På anleggsdeler som det av 
praktiske grunner ikke vil være behov for koordinatbestemte mål på, kan nettobjekter tegnes inn 
på kartskisser ved å benytte utmål/fastmål.  
 
For stikkledningers (≤ 50 mm2) trase fra eiendomsgrense og inn til bygning er det tilstrekkelig med 
fastmål. Stikkledninger lengre enn 50 meter skal digitalt innmåles.  
 
Utmål/ fastmål må refereres til objekter som synes i grunnkartet og ikke f.eks. trapper eller 
kummer.  Bygninger er inntegnet med takutspring. 
 
Alle digitale data skal ha korrekt definisjon ihht. type anleggskomponent, eks. trase, kabeltrase, 
stolpe osv. Glitre Energi Nett benytter Euref 89 UTM sone 32 som referansesystem i kartverket, og 
SOSI-standarden vil være vårt benyttede utvekslingsformat for kartdata.  
 
Alle innmålte objekter angis med temakoder i henhold til SOSI-standarden. SOSI-standarden er 
den største nasjonale standarden for geografisk informasjon, og temakodene er unike for hvert 
enkelt objekt. Det finnes over 1000 ulike temakoder i SOSI-standarden, men kun et utvalg av disse 
er aktuelle for dokumentasjon på distribusjons- og regionalnett. Temakodene kan blant annet 
finnes på kartverket sine hjemmesider. 
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Tabell 1 Oversikt over de mest benyttede SOSI-kodene 

8001 Elkabeltrasè lavspent

8002 Elkabeltrasè lavspent/høyspent

8003 Elkabeltrasè høyspent

8004 Trekkerør

8005 Trekkekanal

8007 Skjøt

8160 Kraftstasjon

8161 Trafostasjon

8163 Fordelingskap

8164 Nettstasjon mast

8165 Nettstasjon kiosk

8511 Enkelt stolpe

8601 Mast, EL, fagverk, jern  
 

I tillegg til å angi temakoder for de ulike dokumenterte komponentene, skal det også registreres 
ulike koder i forbindelse med innmålingen. Innmålingen skal angis med kode for målemetode, 
synbarhet og nøyaktighet, i henhold til SOSI-standarden. De mest benyttede kodene for 
målemetode er: 

 
Tabell 2 Koder for målemetode 

Målemetode Kode 

Terrengmålt 10 

Totalstasjon 11 

Utmål 15 

GPS fasemåling RTK 96 

 
GPS og totalstasjon vil av hensyn til krav til målenøyaktighet være de anbefalte målemetodene. 
 
Synbarheten til komponentene angis med kode 0 eller 1, som beskriver om komponentene er 
synlige eller ikke synlige i terrenget. 
 

Tabell 3 Koder for synbarhet 

Synbarhet Forklaring Kode 

Fullt ut synbar/gjenfinnbar i 
terrenget 

Målt på åpen 
grøft 

0 

Dårlig gjenfinnbar i terrenget Målt på lukket 
grøft 

1 

 
Målenøyaktigheten angis i cm. 
 
7. TIDSPUNKT FOR OVERLEVERING AV DOKUMENTASJON  

Dokumentasjon som skal ivareta vesentlig sikkerhetsmessige forhold skal oversendes min. 5 dager 
før spenningssetting. Dette gjelder bl.a. høyspent enlinjeskjema som skal bidra til oppdatering på 
driftssentralens koplingskart. Dette slik at skjema kan etableres i nettanlegget, og at dette er 
samkjørt og identisk med driftssentralens koplingsbilde.  
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Distribusjonsnett 
Øvrig dokumentasjon skal utarbeides og gjennomgås på anleggsstedet med Glitre Energi Nett 
oppsynsressurs. Dette skal skje ved ferdigbefaringstidspunkt eller ved spenningssetting av 
anlegget. Der dokumentasjon ikke lar seg gjøre å utarbeide før spenningssetting skal dette 
overleveres så raskt som mulig i etterkant. 
 
Regionalnett 
All dokumentasjon skal foreligge senest 4 uker etter idriftsettelse. Det skal til en hver tid finnes 
oppdatert dokumentasjon på anlegget. 
 
 
Ovenstående leveringsfrister er gjeldende dersom annet ikke er beskrevet i tilbudsforespørsel, 
kontrakter med entreprenøren eller i referat fra oppstartsmøte. 
 
8. 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. 
 


