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REGISTRERING AV PLANLAGT LAVSPENTUTKOBLING
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Hensikt
Rutinen skal sikre enhetlig og kvalitetssikret registrering av planlagt lavspent
utkobling, etter krav fra NVE. AUS skal benyttes hvis mulig.
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Omfang
Rutinen omfatter planleggere og personell som utfører planlagt lavspentarbeid
hos netteiere nevnt over.

Driftsleders instruks Norgesnett, Planlagt lavspentutkobling
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Rutine

Trinn Ansvarlig

Beskrivelse

1

Entreprenør
/planlegger som
ønsker
arbeidet utført

Anskaffer kundelister over berørte kunder og kontakter
viktige kunder ifm planlegging av utkoblingen.
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Entreprenør
/planlegger som
ønsker
arbeidet utført

Informasjon legges ut på respektive netteiers internettsider.
Det krysses av for automatisk epost til driftssentralen.

Entreprenør /
Ansvarlig For
Arbeid (AFA)

Kriterier for utkobling skal være oppfylt.

Driftssentralen

Når arbeidet er gjennomført, lagres registreringen for evt.
ILE-rapportering.
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4

4

Besørger lokal varsling med netteiers varslingsblankett.
Viktige kunder varsles særskilt/i planleggingsfasen.
AFA har det overordnede ansvaret på arbeidsstedet.
Driftssentralen informeres ved arbeidets start og avslutning
samt om klokkeslett for ut- og innkobling av kunder.

Kriterier for utkobling av kunder

- Utkoblingstid skal begrenses til et minimum og utkobling over 8 timer bør unngås.
Om mulig skal AUS og / eller aggregat benyttes.
- I boligområder bør utkoblingen begrenses til hverdager mellom 0800-1500 eller mellom
0000 -0630
- Det skal tas særlig hensyn til næringsvirksomhet, produksjonsbedrifter, samfunnsviktige
institusjoner, offentlige bygg og lignende
- Ved utetemperatur lavere enn minus 5 grader C: utsettelse av jobben skal vurderes
- Ved utetemperatur lavere enn minus 10 grader C: maksimalt 2 timers utkobling
- Ved utetemperatur lavere enn minus 15 grader C: ingen utkobling
- Utkobling bør unngås ved høytider, større arrangementer, uvær og lignende
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KUNDEVARSLING

Alle berørte kunder skal varsles minimum 3 virkedager før planlagt utkobling når netteier
initierer arbeidet.
Viktige kunder varsles særskilt/ i planleggingsfasen: næringsvirksomhet,
produksjonsbedrifter, samfunnsviktige institusjoner, offentlige bygg o.l.
Ved utsettelse av utkobling, skal berørte kunder varsles på nytt.
All strømstans hvor kunder er berørt offentliggjøres på netteiers internettsider av
entreprenøren.

