
Produktpakker ved 
P0 - Arbeid i tilknytningspunktet 

(2021) 
 
P01 - Kundetilknytning - Stikkledning fra kveil 
(4100 LS kabelnett - Kundetilknytning - Stikkledning fra kveil) 
 
Produkter gjelder siste kabelavgrening inn til huset. Kveil kan være lang nok til å 
føres frem til inntakspunktet ved husvegg, eller kabel må skjøtes fra enden av kveil til 
husveggen. Ingen begrensning på antall meter kabel. 
 
Kunden står ansvarlig for å grave grøft samt dokumentasjon av grøft fra kveil til 
husveggen etter anvisning fra Installatør. 
 
Produktet omfatter ikke kabel/rør og trekking. Alt øvrig nødvendig materiell er 
inkludert. Måler bekostes av Lofotkraft, men montasje av ny måler inkl. evt. antenne 
samt plombering inngår i produktet. Inkludert er også prosjektering, 
planlegging/tilrettelegging, rigg/drift, montasje, transport, arbeidsavvikling, merking og 
dokumentasjon (se egen kravspesifikasjon/sjekkliste). 
 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
Terminering i inntaksskap er kundens ansvar (ref. REN). 
 
Jordkabel fra kveil El.nummer Mengde 
Høyeffektsikring 100A 
NH000 

1619231 3 stk 

Ny måler m/tilbehør  1 stk 
Montør/administrasjon  4 timer 
Sum   

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde av kabelskap/stolpe legges ved forhåndsmelding 
- Kart i Elsmart som viser kabeltrasé mellom kabelskap og kundens 

inntaksskap, samt plassering av eventuell skjøt 
- Bilde av kabelskap med åpen skapdør slik at kobling og merking blir synlig i 

bildet 
- Bilder av kabelmerker i hver ende av kabel 
- Bilde av ny måler i drift 
- Avrapportering av ny måler via P0-app, ihht. krav til bildedokumentasjon i P0-

app 
 
  



Aktuelle tilleggsprodukter (TP): 
 
TP-id TP-navn Ved følgende tilfeller: 
T03 Sikringslist Sikringslist må monteres i Lofotkraft sitt 

kabelskap 
T02 Skjøt av kabel Kveil når ikke fram til inntaksskapet 
T20/T21 X meter TFXP 4x50/95 

kv kabel inkl. rør (ny 
type) 

Kveil når ikke fram til inntaksskap, avstand fra 
kveil til inntaksskap ihht. inntegnet trasé i 
Elsmart Kart 

T10/T11 Tillegg 4x95 al kabel Kabeldimensjon er 95 
 
 
 
P02 - Kundetilknytning - Stikkledning fra kabelskap 
(4102 LS kabelnett - Kundetilknytning - Stikkledning fra kabelskap) 
 
Produkter gjelder siste kabelavgrening inn til huset. Ingen begrensning på antall 
meter kabel.  
Kunden står ansvarlig for å grave grøft samt dokumentasjon av grøft fra kabelskap til 
husveggen etter anvisning fra Installatør. 
Produktet omfatter ikke kabel/rør og trekking. Alt øvrig nødvendig materiell er 
inkludert. Måler bekostes av Lofotkraft, men montasje av ny måler inkl. evt. antenne 
samt plombering inngår i produktet. Inkludert er også prosjektering, 
planlegging/tilrettelegging, rigg/drift, montasje, transport, arbeidsavvikling, merking og 
dokumentasjon (se egen kravspesifikasjon/sjekkliste). 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
Terminering i inntaksskap er kundens ansvar (ref. REN). 
 
Stikkledning fra 
kabelskap 

El.nummer Mengde 

Høyeffektsikring 100A 
NH000 

1619231 3 stk 

Sikringslastbryter SLD 
000/100A evt. SLD00/160A 

1145540/ 
1145542 

1 stk 

Uisolert tilkobl. Kl. ADU 95 1145507 
(ny type) 

1 stk 

Strekkavlastning 
AC32/AC40 

1331010/ 
1331014 

1 stk 

Ny måler m/tilbehør  1 stk 
Montør/administrasjon  4,5 

timer 
   
Sum   

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde av kabelskap/stolpe legges ved forhåndsmelding 
- Kart i Elsmart som viser kabeltrasé mellom kabelskap og kundens inntaksskap 



- Bilde av kabelskap med åpen skapdør slik at kobling og merking blir synlig i 
bildet 

- Bilder av kabelmerker i hver ende av kabel 
- Bilde av kursfortegnelse lagt i skap 
- Bilde av ny måler i drift 
- Avrapportering av ny måler via P0-app, ihht. krav til bildedokumentasjon i P0-

app 
 
Aktuelle tilleggsprodukter (TP): 
 
TP-id TP-navn Ved følgende tilfeller: 
T20/T21 X meter TFXP 4x50/95 

kv kabel inkl. rør (ny 
type) 

Alltid, avstand fra kabelskap til inntaksskap 
ihht. inntegnet trasé i Elsmart Kart 

T10/T11 Tillegg 4x95 kv kabel Kabeldimensjon er 95 
 
 
 
 
Ny installasjon - Jordkabel fra stolpe 
(4103 LS kabelnett - Kundetilknytning - Stikkledning fra stolpe) 
 
I de tilfeller der tilkobling til Lofotkraft blir til stolpe, vil Lofotkraft montere et stolpeskap 
der tilkobling skal gjøres. Tiltaket skal derfor meldes fra Installatør som P02 «Ny 
installasjon – jordkabel fra kabelskap» og dekkes av dette produktet samt ny 
tilleggspakke T24 «Jordtråd» 
 
 
P03 - Ny måler 
(4106 LS kabelnett - Kundetilknytning – Installasjon av måler) 
 
Produktet gjelder montasje av ny direktekoblet måler i nye installasjoner der 
stikkledning allerede er etablert. Måler bekostes av Lofotkraft. Produktet inkluderer 
planlegging/tilrettelegging, montasje av ny måler inkl. evt. antenne, plombering, 
montasjemateriell, transport, merking og dokumentasjon. 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
 
Ny måler Mengde 
Ny måler m/tilbehør 1 stk 
Montør/administrasjon 1 time 
  
Sum  

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde av ny måler i drift 
- Avrapportering av ny måler via P0-app, ihht. krav til bildedokumentasjon i P0-

app 
 



 
P04 - Målerbytte 
(4106 LS kabelnett - Kundetilknytning – Installasjon av måler) 
 
Produktet gjelder bytte av direktekoblet måler. Ny måler bekostes av Lofotkraft, men 
montasje av ny/gammel måler inkl. evt. antenne samt plombering inngår i produktet. 
Produktet inkluderer også planlegging/tilrettelegging og dokumentasjon. 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
Nedtatt måler innleveres til avtalt mottak hos Lofotkraft innen 2 uker etter nedtak. 
 
Målerbytte Mengde 
Ny måler m/tilbehør 1 stk 
Montør/administrasjon 1,5 timer 
  
Sum  

 
 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde av målerfeltet til gammel måler FØR nedtak 
- Bilde av ny måler i drift 
- Avrapportering av ny måler via P0-app, ihht. krav til bildedokumentasjon i P0-

app 
 
 
 
P05 - Overgang fra 1- til 3-fase 
(4108 LS kabelnett - Kundetilknytning – Overgang fra 1- til 3-fase 
inkludert målerbytte) 
  
Produktet gjelder tilkobling av 3. fase på eksisterende stikkledning fra kabelskap med 
3. fase tilgjengelig og målerbytte. Ny måler bekostes av Lofotkraft, men montasje av 
ny/gammel måler inngår i produktet, samt tilkobling i kabelskap. Inkludert er også 
prosjektering, planlegging/tilrettelegging, rigg/drift, montasje, materiell, transport, 
arbeidsavvikling, merking og dokumentasjon.  
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
Nedtatt måler innleveres til avtalt mottak hos Lofotkraft senest innen 2 uker etter 
nedtak. 
 
Overgang fra 1- til 3-
fase 

El.nummer Mengde 

Høyeffektsikring 100A 
NH00 

1619231 1 stk 

Ny måler m/tilbehør  1 stk 
Montør/administrasjon  3 timer 
   
Sum   

 
  



Krav til dokumentasjon 
- Bilde av kabelskap med åpen skapdør slik at kobling av 3.fase og merking blir 

synlig i bildet 
- Bilde av målerfeltet til gammel måler FØR nedtak 
- Bilde av ny måler i drift 
- Avrapportering av ny måler via P0-app, ihht. krav til bildedokumentasjon i P0-

app 
 
 
P06 – Nedtak av måler 
(4106 LS kabelnett - Kundetilknytning – Installasjon av måler) 
  
Produktet gjelder nedtak av gammel måler og innlevering av denne til Lofotkraft. Det 
er viktig å avrapportere arbeidsordre opprettet for dette nedtaket, med registrert 
målerstand. Det skal også tas bilder av måler FØR nedtak, som viser synlig 
målerstand og målernummer. 
Produktet inkluderer også planlegging/tilrettelegging og dokumentasjon. 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
Nedtatt måler innleveres til avtalt mottak hos Lofotkraft innen 2 uker etter nedtak. 
 
Nedtak av måler El.nummer Mengde 
Montør/administrasjon  0,5 timer 
   
Sum   

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde av målerfeltet til gammel måler FØR nedtak 
- Avrapportering av nedtatt måler med målerstand og dato via P0-app, ihht. krav 

til bildedokumentasjon i P0-app 
 
 
 
P07 - Kundetilknytning – UTEN måler 
 
Produkter gjelder dersom det skal etableres ny stikkledning til kunde, og 
eksisterende måler fortsatt skal bestå. Eksempelvis ved overgang fra luftstrekk til 
jordkabel fra nærmeste kabelskap. Ingen begrensning på antall meter kabel.  
Kunden står ansvarlig for å grave grøft samt dokumentasjon av grøft fra kabelskap til 
husveggen etter anvisning fra Installatør. 
Produktet omfatter ikke kabel/rør og trekking. Alt øvrig nødvendig materiell er 
inkludert. Inkludert er også prosjektering, planlegging/tilrettelegging, rigg/drift, 
montasje, transport, arbeidsavvikling, merking og dokumentasjon (se egen 
kravspesifikasjon/sjekkliste). 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
Terminering i inntaksskap er kundens ansvar (ref. REN). 
 
Kundetilknytning - UTEN måler El.nummer Mengde 
Høyeffektsikring 100A NH000 1619231 3 stk 



Sikringslastbryter SLD 000/100A 
evt. SLD00/160A 

1145540/ 
1145542 

1 stk 

Uisolert tilkobl. Kl. ADU 95 1145507 
(ny type) 

1 stk 

Strekkavlastning AC32/AC40 1331010/ 
1331014 

1 stk 

Montør/administrasjon  3,5 
timer 

   
Sum   

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde av kabelskap/stolpe legges ved forhåndsmelding 
- Kart i Elsmart som viser kabeltrasé mellom kabelskap og kundens inntaksskap 
- Bilde av kabelskap med åpen skapdør slik at kobling og merking blir synlig i 

bildet 
- Bilder av kabelmerker i hver ende av kabel 
- Bilde av kursfortegnelse lagt i skap 

 
Aktuelle tilleggsprodukter (TP): 
 
TP-id TP-navn Ved følgende tilfeller: 
T20/T21 X meter TFXP 4x50/95 kv 

kabel inkl. rør (ny type) 
Alltid, avstand fra kabelskap til inntaksskap 

T10/T11 Tillegg 4x95 al kabel Kabeldimensjon er 95 

 
  



Tilleggsprodukter (Txx) 
 
En eller flere av de følgende tilleggsproduktene kan velges sammen med én av de 
definerte produktpakkene. 
 
T01 - Fra/tilkobling 
 
Tilleggsproduktet gjelder fra- og tilkobling av kabel i kabelskap ved «arbeid i 
målepunkt». 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
 
Fra/tilkobling Mengde 
Montør/administrasjon 0,5 timer 
  
Sum  

 
 
T02 - Skjøt 
 
Tilleggsproduktet kan benyttes sammen med produktet «Ny installasjon – kabel fra 
kveil» dersom kveil ikke rekker fram til kundens inntaksskap. 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
 
Skjøt El.nummer Mengde 
Lavspent skjøt m/hylser 
4x50-95 

1170181 1 stk 

Montør/administrasjon  1,5 
timer 

   
Sum   

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilde (med geotag) av skjøt 
 
 
T03 - Sikringslist 
 
Tilleggsproduktet benyttes i de tilfeller det må monteres en sikringslist i kabelskap. 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
 
Sikringslist El.nummer Mengde 
Sikringslastbryter SLD 
000/100A evt. 
SLD00/160A 

1145540/ 
1145542 

1 stk 

Montør/administrasjon  0,5 timer 
   
Sum   

 



Krav til dokumentasjon 
- Bilde av kabelskap med åpen skapdør med synlig montert sikringslist 

 
Forlegging av kabel TFXP 4x50/95 alu i rør/kabeldekkbord i etablert 
grøft 
 
Tilleggsproduktene T20, T21, T10 og T11 benyttes for å dekke behovet for kabel i 
etablert grøft mellom kabelskap (evt. kveil m/u skjøt) og kundens inntaksskap. 
Lengden velges utfra trasé inntegnet i Elsmart Kart og som er omforent mellom 
Installatør og Lofotkraft. 
Produktet inkluderer nødvendige og faktisk lengde av kabel, rør og/eller 
kabeldekkbord, legging av rør og/eller evt. kabeldekkbord samt forlegging og trekking 
av kabel.  
Lofotkraft har krav til at kabel skal trekkes i rør under vei samt fra tomtegrense og inn 
til kundens inntaksskap. Utenom dette kan kabeldekkbord benyttes. Kostnader for 
kabeldekkbord og legging av disse dekkes uansett under kostnader for rør som er 
inkludert i tilleggspakke. 
Forskriftskrav, Lofotkrafts spesifikasjoner samt REN-blad skal følges. 
 
 
T20 – Forlegging av TFXP 4x50 kv per meter 
 
I denne tilleggspakken velges det antall meter som er avstanden mellom 
tilknytningspunktet i Lofotkraft sitt lavspentnett (kabelskap eller kveil m/u skjøt) og 
kundens inntaksskap, basert på lengdeangiving utfra inntegnet trasé i Elsmart Kart. 
Meterprisen er inkludert kabel, rør og varselbånd, legging av rør og/eller evt. 
kabeldekkbord, samt forlegging og trekking av kabel. 
 
Forlegging av TFXP 4x50 kv per meter El.numme

r 
TFXP 1kV 4x50 kv 1017590 
Kabelrør 75/61 mm - 50 m PE DV korrugert i kveil 2835742 
Varselbånd PVC (rull á 250m) 2858151 
Montør/administrasjon  
  
Sum per meter  

 
Krav til dokumentasjon 

- Oversiktsbilder fra Lofotkraft mot kunden sin installasjon, samt motsatt retning  
- Bilder (med geotag) av forlagt kabel per 10 m. i åpen grøft 

 
 
 
T21 – Forlegging av TFXP 4x95 kv per meter 
 
Denne tilleggspakken er tilsvarende T20, men med 95kv kabel 
 
Forlegging av TFXP 4x95 kv per meter El.nummer 



TFXP 1kV 4x95 kv 1017592 
Kabelrør 75/61 mm - 50 m PE DV korrugert i 
kveil 

2835742 

Varselbånd PVC (rull á 250m) 2858151 
Montør/administrasjon  
  
Sum  

 
Krav til dokumentasjon 

- Oversiktsbilder fra Lofotkraft mot kunden sin installasjon, samt motsatt retning  
- Bilder (med geotag) av forlagt kabel per 10 m. i åpen grøft 

 
 
 
T10 – Tillegg for håndtering av kabel TFXP 4x95 kv – inntil 50m 
 
Tilleggsproduktet benyttes i de tilfeller dimensjonen på kabel er 95kv i stedet for 
50kv. 
 
Inntil 50 m kabel 4x95 alu Mengde 
Montør/administrasjon 1 stk 
  
Sum  

 
 
 
T11 - Tillegg for håndtering av kabel TFXP 4x95 kv – over 50m 
 
Tilleggsproduktet benyttes i de tilfeller dimensjonen på kabel er 95kv i stedet for 
50kv. 
 
Over 50 m kabel 4x95 alu Mengde 
Montør/administrasjon 1 stk 
  
Sum  

 
 
T23 – Tillegg for kabelhåndtering 
 
Denne tilleggspakken kan velges dersom den valgte P0-jobben medfører at 
utførelsen som omfatter håndtering av kabel overstiger det som er opprinnelig 
forventet. Dette kan f.eks. være nødvendig frakt av kabeltrommel på egnet henger 
eller på lastebil. Denne tilleggspakken skal ikke benyttes dersom kabel/rør fraktes i 
ordinær montørbil, eller hvis kunde eller entreprenør besørger frakt av dette. Dersom 
det er behov for å benytte denne tilleggspakken, skal den kun benyttes én gang per 
lokasjon (eks. dersom det er to eller flere separate, men sammenfallende P0-jobber i 
samme bygning) 



Dersom Installatør velger denne tilleggspakken, skal behovet/årsaken beskrives eller 
dokumenteres i eget notat eller med bilde sammen med innsending av 
forhåndsmelding i Elsmart. 
 
Oppstart kabel/rør håndtering Mengde 
Montør/administrasjon 2 timer 
  
Sum  

 

 

T24 – Jordtråd i kabelgrøft 
 
Denne tilleggspakken skal benyttes sammen med P02 Tilknytning fra kabelskap i de 
tilfeller det er snakk om tilknytning fra et stolpeskap montert av Lofotkraft. Det velges 
da samme lengde på jordtråd som er valgt for kabel. 
Meterprisen er inkludert jordtråd og legging av denne ved siden av forlagt kabel i 
etablert grøft, montering av gul/grønn PVC strømpe á 2m i hver ende av jordtråd, 
samt tilkobling i stolpeskap. Nødvendig materiell utover jordtråd er ikke inkludert, da 
2 stk strømper og 2 stk ADU95 tilkoblingsklemme vil ligge klart i stolpeskapet som er 
montert. 
 
Forlegging av jordtråd i kabelgrøft El.nummer 
KGF kobberline 25mm2 2871020 
Montør/administrasjon  
  
Sum  

 
Krav til dokumentasjon 

- Bilder av forlagt jordtråd tas i sammenheng med bilder av forlagt kabel i 
kabelgrøft 

 
 

T12 - Straffegebyr manglende avrapportering 
 
Tilleggsproduktet benyttes av Lofotkraft i de tilfeller Installatør ikke avrapporterer 
montasje av måler i henhold til kravene. Dette omfatter manglende bilder eller for sen 
avrapportering, og som medfører ekstra arbeid for Lofotkraft for å få innhentet 
nødvendig informasjon fra kunden. 
 
Straffegebyr manglende 
avrapportering 

Mengde 

Administrasjon 1 time 
  
Sum  

 



 
T13 - Straffegebyr åpent kabelskap 
 
Tilleggsproduktet benyttes av Lofotkraft i de tilfeller der Installatør ikke har lukket 
kabelskapet forsvarlig etter å ha forlatt stedet. Dette medfører behandling av HMS-
avvik i Lofotkraft sine systemer. Lofotkraft dokumenterer dette med bilde til 
installatør. 
 
Straffegebyr åpent kabelskap Mengde 
Administrasjon 2 timer 
  
Sum  

 
 
T15 – Fratrekk for eksisterende sikringslist og måler, inkl. montasje 
 
Tilleggsproduktet benyttes av Lofotkraft i de tilfeller der Installatør har meldt inn en 
jobb som ikke omfatter bytte av måler, og der ekstra sikringslist ikke er nødvendig, 
eks. overgang fra luft til jord og beholde eksisterende måler. 
 
Fratrekk eksisterende sikringslist og 
måler 
Materiell og timer 
 
Sum 

 
 
T16 – Straffegebyr manglende dokumentasjon av grøft/kabel 
 
Tilleggsproduktet benyttes av Lofotkraft i de tilfeller der Installatør ikke kan 
dokumentere grøft/kabeltrasé per stikkledning, og Lofotkraft må ut for å fremskaffe 
nødvendig dokumentasjon. 
 
Fratrekk eksisterende sikringslist og 
måler 

Mengde 

Innhenting av dokumentasjon 3 timer 
  
Sum  

 
 
Generelt/øvrig 
 
Spesielle tilfeller: 

- Spesielle tilfeller som ikke er dekket under definerte produkt- eller 
tilleggspakker kan avtales med saksbehandler hos Lofotkraft gjennom 
produktpakke med "Åpen pris". 

 
Plombering av måler: 



- Dersom dette ikke er i sammenheng med «Ny måler» eller «Målerbytte» 
anses dette som en kundeinitiert jobb og derfor ikke en jobb som skal 
bekostes av Lofotkraft. 

 
Justering av pris: 

- Justering av prisen på en produkt- og tilleggspakke (materiell og timepris) 
justeres per medio januar hvert år 

o Timepris er justert i henhold til KPI Totalindeks = 1,4% i perioden 
des.2019 til des.2020 

o Materiellprisen for 2021 er basert på Lofotkraft sin innkjøpspris pluss 
50% påslag 

o Totalprisen avrundes til hele kroner 
 
 
Nytt for 2021 

- Alle endringer er markert med rødt i dokumentet 
- Alle påminnelser eller presiseringer er markert med blått i dokumentet 
- Uisolert tilkoblingsklemme AD70 er endret til ny type ADU95 (nytt el.nummer) 
- I tilleggspakkene T20 og T21 er det endret type kabelrør, fra stive 6m PVC-

rør, til korrugert kabelrør i kveil, dobbeltvegget med SN8-kvalitet 
- For håndtering av kabel/rør er T04 fjernet og T23 opprettet som nytt 

tilleggsprodukt, og vil gjelde fremover for nye meldinger. Årsaken til dette er 
overgangen til ny type kabelrør (korrugert i kveil) 

- Tilleggspakke T22 for rørbend er fjernet pga. overgang til ny type kabelrør 
- Tilleggspakke T24 er ny og gjelder forlegging og tilkobling av jordtråd i de 

tilfeller det er snakk om stikkledning fra stolpeskap 
 
NB: Det vil fortsatt være noen av de deaktiverte eller fjernede tilleggspakkene som 
ligger synlig og valgbar i Elsmart. Årsaken til dette er at det er tidligere opprettede 
meldinger som inneholder disse tilleggspakkene, og som ikke er avsluttet. Det er 
imidlertid kun de produkt- og tilleggspakkene som er beskrevet i dette dokumentet 
som skal benyttes for nye meldinger opprettet fra 08.02.2021. 


