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Prosjektering og planlegging av elektriske lavspenningsanlegg - 

instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605073 Energiforsyning – konsernprosedyre.  

Prosjektering av elektriske lavspenningsanlegg skal skje etter at det er gjennomført en planlegging, og 

vurdering av risiko sammen med kunde.  

Ut fra de opplysninger som fremkommer skal anlegget prosjekteres slik at det fungerer etter forutsatt 

bruk og egnethet. 

 

2. Beskrivelse 

2.1. Ansvar og myndighet 

Leder Drift Energi er ansvarlig for at denne instruks blir utarbeidet, oppdatert og implementert. Videre 

skal Leder Drift Energi sørge for at nødvendige endringer blir ajourført og nødvendige bemyndigelser blir 

gitt.  

 

2.2. Gjennomføring 

Prosjekteringen skal utføres iht. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Forskrift om 

elektriske forsyningsanlegg (FEF), Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEKs norm NEK 

400: Elektriske lavspenningsinstallasjoner og NEK 439: Lavspenningstavler og kanalskinnesystem. 

 

Anlegget skal være planlagt og utført slik at det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, 

betjening og prøving. 

 

For installasjoner utarbeides det en tegning / beskrivelse som beskriver punkt- og utstyrsplassering. 

Installasjonen skal prosjekteres i FEBDOK. 

 

2.3. Rapportering, dokumentasjon, arkivering 

Alle objekter i anlegg skal være registrert i Banedata. Relevante dokumenter og FEBDOK filer skal 

arkiveres i ProArc.  

2.4. Referanser og henvisninger 

 

Dokumenttittel Dato 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) LOV-1929-05-24-4 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg. FOR-2005-12-20-1626 

http://www.standard.no/fagomrader/elektro/lavspenningsinstallasjoner/nek-439_2013/
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Dokumenttittel Dato 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - FEL FOR-1998-11-06-1060 

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske 

anlegg og elektrisk utstyr 

FOR-2013-06-19-739 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske 

krav (forskrift om utførelse av arbeid) 

FOR-2011-12-06-1357 

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400 

Lavspenningstavler og kanalskinnesystem. NEK 439 

Internkontrollhåndbok Bane Energi kap. 8  

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

005 25.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 

http://www.standard.no/fagomrader/elektro/lavspenningsinstallasjoner/nek-439_2013/

