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1. GENERELLE KRAV 

1.1 Virkeområde 

Kravene i denne retningslinjen gjelder ved bygging av nye høyspentmålte anlegg eller ombygging av 
eksisterende høyspentmålte anlegg der målepunktet benyttes til energimåling for Agder Energi Nett. 

1.2 REN-Blad 

Alle målepunkt skal være planlagt, prosjektert, bygget og dokumentert i henhold til enhver tid 
gjeldende versjon av REN-blader: 
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Nr. Navn URL - Adresse 

4010 
HS Nett - Måling. Administrative bestemmelser ved elmåling i 

høyspenningsanlegg 
https://www.ren.no/renblad/4010 

4011 
HS Nett - Måling. Krav til målepunkt, utstyr, plassering og 

utførelse i høyspenningsanlegg 
https://www.ren.no/renblad/4011 

4012 
HS Nett - Måling. Krav til kontroll og prøving av målepunkt i 

høyspenningsanlegg 
https://www.ren.no/renblad/4012 

Avklaringer og veiledninger på enkelte punkter i REN-bladene, samt Agder Energi Nett’s spesifikke 
krav er nevnt i de neste kapitlene i denne retningslinjen. 

 

2. SPESIFIKKE KRAV 

 

2.1 Strømtransformator og strømkrets 

I tillegg til REN-kravene (Renblad nr 4011), skal byrde i sekundærstrømsløyfene beregnes med 

hensyn på ledningslengder, ledningstverrsnitt samt målerens egetforbruk før bestilling/levering av 

strømtransformatorer.  

Strømtransformatorens nominelle ytelse fastsettes ut i fra beregningen. Beregningen skal 

dokumenteres. 

2.2 Spenningstransformator og spenningskrets  

I tillegg til REN-kravene (Renblad nr 4011), skal byrde i sekundærspenningskretsen (både kurs til 

energimåling og andre kurser) beregnes i forkant med hensyn på ledningslengder, ledningstverrsnitt 

samt utstyrets egetforbruk før bestilling/levering av spenningstransformatorer. 

Spenningstransformatorens nominelle ytelse fastsettes ut i fra beregningen. Beregningen skal 

dokumenteres. 

Spenningsendring i kretsen til energimålingen skal også beregnes i forkant for å kunne tilfredsstille 

kravet om maksimalt tillat spenningsendring på 0,05 %. Beregningen skal dokumenteres. 

RENblad 4015 kan benyttes som mal for beregning av byrder og spenningsendringer: 

Nr. Navn URL - Adresse 

4015 
Dimensjonering, beregning og kontroll av sekundære 

måle- og vernkretser   
https://www.ren.no/renblad/4015 

https://www.ren.no/renblad/4010
https://www.ren.no/renblad/4010
https://www.ren.no/renblad/4011
https://www.ren.no/renblad/4011
https://www.ren.no/renblad/4012
https://www.ren.no/renblad/4012
https://www.ren.no/renblad/4015
https://www.ren.no/renblad/4015
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2.3 Plassering av målepunkt og retning på strømtransformatorer 

 

2.3.1 Trafostasjoner 

Det skal være et målepunkt for hver regionalnett-linjeavgang eller avgang mot sentralnettet. 

Målepunktet plasseres på samme spenningsnivå som linjen. P1 på strømtransformatorer skal stå 

mot samleskinne.  

Spenningstransformatorene skal være i samme felt som strømtransformatorene. 

Spenningstransformator på samleskinner skal IKKE benyttes til energimåling. 

Det skal også være et målepunkt for hver transformatoravgang mot distribusjonsnett. Målepunktet 

plasseres i høyspentcelle før samleskinne. P1 på strømtransformatorer skal stå mot samleskinne. 

Prinsippskisse 

M

M

M

Linje n

M

Linje 1

T1 Tn

132kV (eks)

22kV (eks)

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

 

2.3.2 Målepunkt hos uttakskunder og produksjonsanlegg 

Målepunktet plasseres så nær eierskillet (tilknytningspunktet) som mulig. P1 på 

strømtransformatorer skal stå mot AEN / overliggende nett.  
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Spenningstransformatorene skal være i samme felt som strømtransformatorene. 

Spenningstransformator på samleskinner skal IKKE benyttes til energimåling. 

Prinsippskisse 

Eiergrenseskille

Agder Energi 

Nett

Måler
Forbruk/

produksjon

Bryter

P1

P2

Kunde

Agder Energi Nett

 

2.4 Plassering og Montasje av måler 

 

2.4.1 I regionalnettet (Trafostasjoner, Produksjonsanlegg og Kunder) 

Det skal anvendes Rackmåler montert i 19” Rackmodul i dør eller indredør i egnet tavlefelt i henhold 

til REN-blad 4011 – Versjon 2.0.  

Avdeling Måling leverer 19” Rack og Essailecc kontakt/ledningssett for montasje etter avtale. 

Årsaken er at ikke alle Rack og Målere fra de forskjellige leverandørene passer med hverandre. 

2.4.2 I distribusjonsnettet (Nettstasjoner, Produksjonsanlegg og Kunder) 

Måleren plasseres i eget skap ved siden av målefeltet. Det skal anvendes Rackmåler montert i 19” 

Rackmodul i dør eller indredør i henhold til REN-blad 4011 – versjon 2.0. Krav til dybde i skapet er 

minimum 500mm. 
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Avdeling Måling leverer 19” Rack og Essailecc kontakt/ledningssett for montasje etter avtale. 

Avdeling Måling kan gi dispensasjon for bruk av veggmontert måler etter søknad. 

Eksempel på eget målerskap med plass til rackmåler og tilhørende utstyr 

 

2.5 Kommunikasjon 

Type kommunikasjon og eventuelt kommunikasjonsutstyr som skal monteres avtales på forhånd 

mellom Avdeling Måling og utbygger. 

2.6 Hjelpespenning til måler og tilhørende utstyr 

Det skal være en egen hjelpespenningskurs til elmåler. Type hjelpespenning, AC eller DC og 

spenningsnivå avklares under prosjekteringen/byggingen. 

Det skal være en egen 230V AC hjelpespenning tilgjengelig for eksempelvis modem, svitsj etc 

dersom dette skal monteres iht kommunikasjonsavklaringene. 

Overnevnte punkter kan ha samme hjelpespenningskurs dersom forsyningsspenningen er 230V AC.  
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3. DOKUMENTASJON 

Følgende dokumenter skal være tilgjengelige for Avdeling Måling på forespørsel: 

• Enlinjeskjema over anlegget. 
o Skjemaet skal vise hvilke målefelt (strøm- og spenningstransformatorer) som 

benyttes til Energimåling. 

• Koblingsskjema for ledningsføringer mellom strøm- og spenningstransformatorer og måler. 

• Koblingsskjema for ledningsføringer mellom måler og tilhørende kommunikasjonsutstyr. 

• Koblingsskjema for hjelpespenninger til måler og tilhørende kommunikasjonsutstyr. 

• Prøveprotokoller for strømtransformatorene. 

• Prøveprotokoller for spenningstransformatorene. 

• Byrdeberegning for strømkrets. 

• Byrdeberegning for spenningskrets. 

• Beregning av spenningsendring i spenningskrets fra spenningstransformatorer frem til 
elmåler. 

 

 


