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1.  VIRKEOMRÅDE OG ANSVARSOMRÅDER 

 

1.1 Virkeområde 

Denne prosedyren, samt de prosedyrer, instrukser og retningslinjer som dette dokumentet henviser 

til, gjelder ved bygging av nye høyspentmålte målepunkt og ombygging av eksisterende 

høyspentmålte målepunkt. 

1.2 Ansvarsområde 

Den som har ansvar for utbyggingen av målepunktet skal følge denne prosedyren, samt sørge for at 

alle parter som er involvert i utbyggingen av målepunktet følger denne prosedyren. 

1.3 Andre krav 

I tillegg til disse krav, må utbygger sørge for at alt arbeid skjer i henhold til norske lover og forskrifter, 

samt Agder Energi Netts instrukser og retningslinjer for arbeid ved/på høyspenningsanlegg og 

lavspenningsanlegg. 

 

2. TEKNISKE KRAV TIL MÅLEPUNKT 

Bygging av nye høyspentmålte målepunkt eller ombygging av eksisterende høyspentmålte 

målepunkt, skal være i henhold til Ager Energi Netts spesifikasjon” Tekniske krav til høyspentmålte 

målepunkt” (AEN-292702).  

 

3. PLANLEGGING OG UTFØRELSE 

 

3.1 Melding om nytt målepunkt 

Det skal meldes inn i Elsmart, www.elsmart.com, om bygging av nytt anlegg/målepunkt i 

distribusjonsnettet.  

3.2 Plassering av målepunkt 

Avdeling Måling skal godkjenne plassering av målepunktene. Enlinjeskjema som viser plassering av 

strøm- og spenningstransformatorene som skal benyttes til energimåling oversendes Avdeling Måling 

for godkjenning. 
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3.3 Bestilling/levering av strøm- og spenningstransformatorer 

Avdeling måling skal få oversendt spesifikasjoner på strøm- og spenningstransformatorer 

(merkedata), samt ha mottatt byrdeberegninger på prosjekterte strøm- og spenningskretser og 

godkjenne dem før de bestilles/leveres. 

3.4 Prosjektering og montasje av målerkretser 

Avdeling måling skal godkjenne koblingsskjemaer for ledningsføringer mellom strøm- og 

spenningstransformatorer og måler, samt ledningsføringer for 230V AC hjelpespenninger, samt 

ledningsføringer mellom måler og kommunikasjonsutstyr før montasje av kretsene iverksettes. 

3.5 Montasje av utstyr 

Avdeling Måling oversender rack med tilhørende kontakt/ledningssett og eventuelt 

kommunikasjonsutstyr for montasje etter avtale. Utstyret og tilhørende ledningsføringer og 

hjelpespenninger monteres av utbygger.  

3.6 Visuell kontroll og montasje av måler 

Avdeling måling utfører visuell kontroll sammen med montasjeansvarlig hos utbygger, før 

idriftsettelse/spenningssetting når følgende kriterier er oppfylt: 

• Teknisk dokumentasjon under kapittel 3 i ”Tekniske krav til høyspentmålte målepunkt” (AEN-
292702) er oversendt Avdeling Måling for godkjenning. 

• Utstyr som er sendt til utbygger fra Avdeling Måling er montert. 

• Ledningsføringer mellom strøm- og spenningstransformatorer og måler samt aktuelle 
hjelpespenninger er lagt frem. 

• Hjelpespenninger er spenningsatt frem til sikring. 

Målefeltene skal ikke spenningsettes/idriftsettes før visuell kontroll er gjennomført og måler er montert. 

Visuell kontroll utføres etter skjemaet i REN Blad 4012. Dersom avvik avdekkes, melder Avdeling 

Måling til prosjektansvarlig om avviket, samt tiltak som må gjennomføres før anlegget kan 

spenningsettes. Når visuell kontroll er godkjent, monteres måler av Avdeling Måling. 

3.7 Idriftsettelseskontroll 

Etter spenningssetting/idriftsettelse av anlegget gjennomfører Avdeling Måling idriftsettelseskontroll i 

henhold til avdelingens interne kontrollrutiner. Blant annet kontrolleres/måles: 

• Byrde på sekundærkretsen til målekjernen som benyttes på strømtransformatorene. 

• Byrde på sekundærkretsen til spenningstransformatorene. 

• Kontroll av måler under drift. 

• Vektorkontroll for å kontrollere strøm/spenningstilhørighet (fasevinkler). 

Det må være noe produksjon/forbruk på anlegget for å kunne utføre denne kontrollen. 

https://www.ren.no/renblad/4012
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3.8 Periodisk kontroll 

Periodisk kontroll av høyspentmålte målepunkt utføres i henhold til Avdeling Måling sine interne 

kontrollrutiner. 

 

4. UNDER DRIFT 

 

4.1 Endringer i målepunktet 

Enhver endring som planlegges gjennomført i målepunktet etter at anlegget er satt i drift, som for 

eksempel bytte av strøm/spenningstransformatorer, endringer i koblingene i målefeltet og lignende, 

må meldes til Agder Energi Nett Avdeling Måling før endringen foretas. 

4.2 Planlagte stanser eller feil i anlegg 

Enhver planlagt stans eller ved feil på anlegg (for eksempel anlegg utkoblet pga feil) som påvirker 

energimålingene, må meldes til Agder Energi Nett Avdeling Måling umiddelbart. 

4.3 Utkobling av hjelpespenning til måleutstyr 

Dersom hjelpespenningen som forsyner måleutstyret må kobles ut, skal det avklares med Agder 

Energi Nett Avdeling Måling i forkant. 

4.4 Demontering av måleutstyr 

Dersom måleutstyr skal demonteres, skal dette meldes til Agder Energi Nett Avdeling Måling i forkant 

for å avklare behandlingen av det demonterte utstyret. 

 


