
  
  

FIRMA / PERSON TELEFON: 
Prosjektleder (nettselskap): 

Planlegger (entreprenør): 

Utfører / LFS (Leder For Sikkerhet): 

Prosjektnummer og navn hos Norgesnett AS: 

BESTILLINGSINFORMASJON 
  

Eventuell ny driftsmerking, endret koblingsbilde før/etter kobling osv. skal vedlegges koblingsbestillingen. 

AUS skal om mulig benyttes (dersom redusert totalkostnad inkludert KILE og bedre kundetilfredshet). 

VARSLING 

Strømstans godkjennes av driftssentralen, og eventuelt overliggende nett, før varsling. 

Berørte kunder skal varsles minimum 3 virkedager før planlagt kobling. 

Norgesnett utfører øvrig varsling til berørte kunder med SMS, epost, og brev. 

OPPLYSNINGER TIL DRIFSSENTRALEN VEDRØRENDE KOBLINGEN: 
Mottaker av koblingsordre: E-post:

Ønsket tidspunkt for kobling: dato:Fra  Fra kl: Til dato:  Til kl: 

Varsel om strømstans:   Lokalt   SMS, epost, og brev 
Kort arbeidsbeskrivelse: 
(arbeidssted, rekkefølge, avgang, enlinjeskjema, nettstasjon, sted for innfasing/jording/looping osv): 

     

      
    

            
   

...............
Dato

......................................
Signatur Norgesnett AS

...............
Dato

......................................
Signatur Entreprenør

Driftssentral tlf: 815 68 423, Sentralbord: 21 49 25 06
Driftssentral e-post adresse: kontakt@driftssentralen.no  

Når ingen kunder er berørt: 3 virkedager. Når kunder berøres og enlinjeskjema endres: 8 virkedager.

Produksjonsanlegg, forretninger o.l. kontaktes / varsles direkte av entreprenør under planleggingsfasen.

NORGESNETT FREDRIKSTAD: NORGESNETT FOLLO: NORGESNETT ASKØY:

KOBLINGEN UTFØRES I FØLGENDE KONSESJONSOMRÅDE:

Bestilling høyspentkobling og AUS-Arbeid

Plan/delplan er aktivert og koblingsordre /spenningssetting kan bestilles av utfører.
Prosjektleder nettselskap har kontrollert driftsmerking og dokumentasjon i NetBas jfr. kvalitetskontrollskjema. 

Godkjenning (Ved nye høyspenningsanlegg: trafo, nettstasjon, brytere, linje, kabler ol.)

Enlinjeskjema med korrekt driftsmerking før og etter kobling ligger vedlagt (hvis koblingen medfører endring)
koblingsordre som nevnt over. 
Utførende entreprenør bekrefter at kvalifisert personell er tilgjengelig og at anlegget er klargjort for å gjennomføre 
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