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• «Ny» nettside

• Opplevd kundekvalitet - OLK

• NEK399 – TKS 

• Installatørprosjektet – KAM-rolle

• Elsmart status 



Gruppe Nettservice hvem er vi?

• Totalt er vi 15 personer i Nettservice

• Ny leder fra 1.sept. Geir Ove Bjelland til Lyse Lux og jeg (Per Arne Ydstebø) har tatt 

over. Har jobbet i Elnett i 2,5 år, før det Teknisk Bureau i 21 år, Installatør

• Behandler meldinger i Elsmart, prosjekterer enkle tilknytninger (D1), plusskunder, 

sender ut anleggsbidrag/prisoverslag

• Teknisk kundeservice tks@lyse.no – Behandler opphør, brannsaker og spørsmål om 

trafodata der det ikke er opprettet melding i Elsmart

• Skade og reklamasjon – består av 2 jurister, behandler skader som er gjort på Lyses 

eiendom så som graveskader, påkjørsels skader, skader der Lyse har påført skader på 

andres eiendommer.

• Juridisk rådgiver – rådgiving til selskapet og utbyggingsavdelingen og svarer på  

juridiske spørsmål knyttet til lovverk/krav fra myndigheter, kommuner

mailto:tks@lyse.no


Organisering NETTPLAN OG KUNDE



Organisering NETTPLAN



Organisering NETTSERVICE



www.lysenett.no

http://www.lysenett.no/


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2fd10f7f-91b0-48a3-aa5d-87ccd6e18f8a/ReportSection0b4c3de9c737c3269645?pbi_source=PowerPoint


NEK 399 – tilknytningsskap

• Her er dere blitt gode til å plassere skapene fornuftig, men vi skal kunne gi raskere svar  

til de sakene det er spørsmål til

• Nettservice (Magne Lie) får utvidet ansvar for å svare på spørsmål til NEK399 

• Behov for noe standardisering

• Det er utarbeidet eksempler på godkjente plasseringer og det er egentlig bare 

plasseringer vi skal ha en mening om.  



Anbefalt plasseringer av 

tilknytningsskap metode A.

• Foreslåtte plasseringer der Lyse Elnett 

mener det er lett tilgjengelig og det 

oppnås likeverdig tilgang iht. NEK 399 

kap. 6.2. Tilknytningsskapet skal 

plasseres utvendig.

• I grønt skraverte områder anses det at 

likeverdig tilgang oppnås.

• I de umerkede områdene må plassering 

avklares skriftlig med nettselskap. 

• I rødt skraverte områder kan ikke 

tilknytningsskapet plasseres.



Installatørprosjektet

• Når kommer de neste trinnene (målerbytte, ny installasjon av måler)?

• Det er Egil Johansen og Kim Stangeland Olsen som kjører dette prosjektet hos oss 

• KAM rollen for installatør 

• Hva har installatør lov å gjøre i dag hvis du er prekvalifisert?



Trinn installatørgodkjenninger

1. Ut- og innkobling av sikringslister i kabelskap

– Installatørene kan koble ut og inn selv for alt arbeid i kundeinstallasjoner som kun krever ut- og innkobling i kabelskap de 

er godkjent for, og som er meldt i Elsmart

– Gjelder for isolerte skap og kundeinstallasjoner med opp til og med 80 A OV

2. Målermontasje

– Installatørene kan utføre arbeid på målere de er godkjent for, og som er meldt i Elsmart

– Gjelder for direktemålere

3. Til- og frakobling av kundeinstallasjoner/byggestrømskap

– Installatørene kan koble til stikkledningen til kundeinstallasjoner i kabelskap de er godkjent for, og annet tilhørende 

arbeid på stikkledningen, og som er meldt i Elsmart

– Installatørene kan koble til og fra byggestrømskap i kabelskap de er godkjent for

4. Tilgang til prosjekterte nettdata

– Installatørene får tilgang til våre prosjekterte nettdata slik at de kan prosjektere nye kundeinstallasjoner/-anlegg eller 

endringer i kundeinstallasjoner/-anlegg



Hva er endret?

• Ingen endringer utenom ut- og innkobling i isolerte kabelskap, begrenset til

– ABB Fastline skap og Kabeldon KSIP skap (isolerte skap)

– Direkte målte anlegg

– Maks 80 Amp. OV

• Ingen endringer i hva som skal meldes i Elsmart

– Meldinger som skal behandles av robot, må være korrekt utfylt



Godkjenningen gjelder for ABB Fastline skap



Godkjenningen gjelder for Kabeldon KSIP skap



Godkjenningen gjelder ikke for Kabeldon KSP skap



Godkjenningen gjelder ikke for Elmek skap



Sikkerhet for 3. person og spesielt barn

Kabelskapet skal alltid låses korrekt

uansett hvor kort tid det forlates



Registrerte avvik

• Mest vanlig

– Snudd ledninger nett/anlegg t i forbindelse med rehab av sikringskap slik at måleren gikk feil. Dvs. ledninger 
tidligere tilkoblet OV ble tilkoblet samleskinne, og ledninger tidligere tilkoblet samleskinne ble tilkoblet OV)

– Startet arbeid uten melding i Elsmart

– Økt OV uten å søke om forsterkning

– Merket målere i sameie (felles målerrom) med leilighetsnr., og lagt noen av stigerne frem til andre leiligheter enn 

målerne var merket med

• Andre

– Elbil lading i sameier koblet til før måler

– Ledninger lagt direkte fra OV til samleskinne for kurssikringer. Hele anlegget var umålt.

– Tok sikringene i ikke godkjent skap

– PN i målerbukt

– Prøvd å sammenkoble to anlegg. Leilighet stått umålt.

– Sikringslist som var frakoblet var ikke merket med skilt

– Ikke fagmessig/iht. krav innføring av kabel i inntaksskap

– Feil dimensjon på målersløyfe, og manglende utføring til antenne

– Satt på stengt anlegg merket med "MÅ IKKE BRYTES STRØMMEN AVSTENGT LYSE"



Oppdragsmengder Elsmart

Jan Febr Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

2016 457 489 400 431 449 412 145 333 426 253 575 308

2017 576 400 451 229 384 428 262 337 443 429 574 307

2018 713 579 533 395 396 635 270 749 850 1409 737 657

2019 880 1207 585 527 382 455 302 1149 1719 1320 650 365

2020 603 404 574 347 388 501 165 359 412 350 483
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Elsmart – Ny inst.

Riktig nettkunde info viktig på ny 

installasjon – ønsker ekstra 

sjekk før innsending



Viktige e-postadresser 




