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TEKNISKE NETTKRAV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stikkord for innhold: 
Generelt gjelder dokumentet for distribusjonsnett, regionalnett og teleanlegg. 
Ved etablering av distribusjonsnett benytter Glitre Energi Nett generelt krav som beskrevet i 
REN. Dette dokumentet spesifiserer krav i tillegg til REN, valg av metodikk ved flere 
alternativer i REN og avvik fra REN.  
REN er ikke like dekkende for Regionalnett og Teleanlegg, slik at disse i større grad 
spesifiseres i den enkelte ordre eller forespørsel. 
 
Se også ‘Administrative forhold’ i Nettbiblioteket. 
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1. GENERELT 

 
Alle El-entreprenører som skal utføre arbeid i Glitre Energi Nett skal være prekvalifisert for 
utførelse av det konkrete arbeidet som er planlagt. Innholdet i denne prekvalifiseringen vil 
synliggjøre klare forutsetninger for El-entreprenøren til å arbeide på Glitre Energi Nett, og 
innholdet i Nettbiblioteket vil således være supplement til dette. Alle anlegg skal bygges 
etter de til enhver tid gjeldende forskriftskrav; Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg – 
FEF 2006. 
 
Rangordning for tekniske nettkrav: 
1. Tilbudsforespørsel/ bestilling 
2. Nettbiblioteket 
3. Prekvalifiseringskrav 
4. REN 
 
  
 

2. REN 
Glitre Energi Nett sine anlegg skal prosjekteres og utføres iht. kvalitetsnormer som er 
synliggjort gjennom bransjens standardisering hos REN, der dette foreligger. Tekniske krav i 
tillegg til REN, som avviker fra REN eller spesifisering av alternativer i REN er beskrevet i 
Nettbiblioteket eller tilbudsforespørsel. Prosjektene skal etableres iht. sist oppdaterte REN 
versjon ved akseptdato for igangsettelse av arbeidene. 
 
 

3. SAMSVARSERKLÆRING 
Prosjektering 
Samsvarserklæring som bekrefter at prosjekteringsgrunnlag er ferdig kvalitetssikret, er 
tilstrekkelig for å gi igangsettingstillatelse. Med prosjekteringsgrunnlaget menes 
forutsetninger, konsept og rammer som skal legges til grunn for prosjekteringen – ikke 
ferdige arbeidstegninger. Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på hvordan anlegg 
er beregnet, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn hvis dette er en del av 
Entreprenørens ansvar. Dette vil eksempelvis være stolpeberegninger, effektbelastninger på 
kabler, selektivitet på kabel/linjeanlegg, selektivitet i hht. parallellkopling av kabler, osv. 

 
Utførelse 
Samsvarserklæring for prosjektering som utstedes ved ferdigattest, erklærer at all 
prosjektering inkludert arbeidstegninger, er ferdig kvalitetssikret i henhold til prosjekterings-
grunnlaget. 
 
Glitre Energi Nett forbeholder seg retten til å gjennomføre beregninger av etablert anlegg 
etter at spenningssetting er gjennomført. Avdekning av feil i hht. dette vil være grunnlag for 
senere krav til endringer i etablert nett. Etterprøving fra Glitre Energi Nett skal skje innen 
rimelig tid etter overtakelse. 
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4. NETTKVALITET 
Alle anlegg skal prosjekteres iht. gjeldende forskrifter og krav knyttet til nettkvalitet ved 
etablering av nettanlegg. Dette være seg bl.a. spenning, støy, overharmoniske forhold, 
dipper i nettet, magnetiske forhold osv.  
 
 
 

5. LUFTNETT 
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

5000 LS Luftnett - Prosjektering 
5004 LS Luftnett - Avstandskrav 
5010 LS Luftnett - Montasje 
5011 LS Luftnett - Fellesføring 
5012 LS Luftnett – Fundamentering og mastereis 
2007 HS Luftnett - Prosjektering 
2011 HS Distribusjonsnett luft - Montasje  
2012 HS Luftnett - Fundamentering og mastereis 

 
 
 

6. GRAVING AV GRØFT OG SKJØTEHULL 
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

9000 Distribusjonsnett – kabel - montasje 
 
Aktuelle graveinstrukser for kommunene skal følges. 
 
 
 

7. GRAVEMELDING 
Det vil være El-entreprenørens, eller den entreprenøren som utfører arbeid knyttet til å 
etablere grøfter, som står ansvarlig for å få etablert godkjent gravemelding. 
 
 
 

8. KABEL 
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

9000 Distribusjonsnett – kabel - montasje 
9024 HS Kabelnett – Teori for kabel, skjøter og endeavslutninger 
9113 HS Kabelnett - Kappemåling og lokalisering av kappefeil 
9200 Distribusjonsnett – kabelanlegg - prosjektering 
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Skjøting 
Ved kabelskjøter mellom massekabler og PEX kabler skal det benyttes ‘våt utgave’ 
(oljeskjøt), REN-blad 9024.  Tørr utgave vurderes ved behov, og benyttes normalt inne i 
nettstasjoner. 
 
Merkespenning i regionalnett 
Det skal benyttes 145 kV kabler i hele regionalnettet. 
 
Type/størrelse kabler høyspent distribusjonsnett 
Det skal benyttes 24 kV kabler i hele distribusjonsnettet. 
  
Normalt benyttes TSLF 3x1x240 Al.   
Mindre tverrsnitt må vurderes i grisgrendte strøk (24 kV).   
I 11 kV nettet må større tverrsnitt vurderes i nærheten av transformatorstasjoner. 
 
 

 
9. RØR FOR KABEL 

Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 
9010 – Distribusjonsnett kabel - Kabelrør utførelse 

 
 
 

10. FIBERKABEL 
Behov for fiberkabel/rør ved legging av regionalnettskabler og distribusjonsnettkabler 
mellom nettstasjoner, skal avklares med Nettselskapet. 
 
40 mm rør skal være av type DL med godstykkelse 3.4 mm. 
 
 
 

11. KABELSKAP 
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

9104 0,23-1kV - Kabelskap - Utførelse 
 

Kabelskap skal ha farge RAL 6012. 
 
Det skal monteres snømarkører på kabelskap som ikke plasseres inntil vegg/ bygg.  
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12. NETTSTASJONER 
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

6000 Nettstasjon – Prosjektering 
6002 Nettstasjon – i bygg/plassbygd - byggtekniske krav 
6010 Nettstasjon - Montasje 
6017 Nettstasjon – i bygg/frittstående - spesifikasjon 
6020 Nettstasjon – Prefabrikert - spesifikasjon 
6023 Nettstasjon – Høyspenningsanlegg og kontrollanlegg - spesifikasjon 
6025 Nettstasjon – Isolasjonsovervåking - Spesifikasjon 
6028 Nettstasjon - Fundamentering 

 
Prefabrikkert nettstasjon skal dimensjoneres for minimum én transformatorstørrelse større 
enn den som monteres ved etablering av nettstasjonen. Andre dimensjoner avklares med 
Nettselskapet. 
 
Nye nettstasjoner bygges som bakkemontert. 
 
Det skal ikke etableres rom for andre aktører enn Nettselskapet i nettstasjonen. Avvik fra 
dette skal avklares med nettselskapet. 
 
Fundamentering av prefabrikkert NS jfr. REN-blad 6028 pkt. 7.1 settes som standard, 
alternativt pkt. 6 med betongplate. 
 
Slukkefilter i oljegruber med over 1000 liter, slukkerister brukes som standard REN-blad 
7451 pkt. 3.3-3.4. 
 
Glitre Energi Nett vil i prosjektforespørselen definere hvilken nettløsning som skal velges iht. 
høyspent bryterløsninger. 
 
Overstrømbeskyttelse av transformatorer iht. REN-blad 6042 pkt. 16. El-entreprenør er 
ansvarlig for korrekt innstilling av vern. 
 
SF6 anlegg skal ha lysbuedreper der disse monteres i rom i bygg, eller i innendørs betjente 
nettstasjoner. 
 
Lavspenttavlene skal ha stativløsning. Det skal være minimum 2 ledige plasser for 
sikringslister ved nybygging. I tillegg skal det være en sikringslist på 630 A, denne er beregnet 
på eventuell tilkobling av aggregat, eller for tilkobling av provisorisk anlegg. Sikringslister skal 
ha samtidig brudd i alle faser.  Ved parallellkobling av kabler benyttes 630 A lister med inntil 
2 kabler pr list. 
  
Alle nye nettstasjoner skal merkes med dreieretning «pil». 
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13. NETTSTASJONSOVERVÅKING  
 
Ved etablering av nye nettstasjoner skal følgende parametere overvåkes, ref. REN-blad 6025: 

- Jordfeil og avbrudd (minimumsløsning) 
- Kortslutningsindikator 
- Overvåking av HS jordslutningsindikator 

 
Alle nye nettstasjoner skal ha utrustning for måling av strøm og spenning på lavspentside, og 
utstyret som innmontertes skal være forberedt for fjernavlesning. 
 
Kortslutnings- og jordfeilindikatorer monteres i hht. REN-blad 6023 pkt. 4.17. 
Disse skal ha automatisk resetting ved tilbakevendende spenning og ikke ha batteriforsyning, 
type Sigma F+E AC/DC eller tilsvarende. 

 
Leverandør innstiller før overlevering: 
Kortslutningsstrøm 1000 A 
Forsinkelse 80 ms 
Tilbakestilling 2 t 
Signalkontakt Normalt Åpen 
Signalkontakt, tidsforsinkelse Momentan 
 
Prosjekterende avklarer for hver nettstasjon om denne skal forberedes for motorstyring av 
brytere, fjernstyring og batteribank for fjernstyring. 
 
 

14. FORDELINGSTRANSFORMATORER  
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

6021 Nettstasjon – Fordelingstransformator – Oljeisolerte (O) og (K) – 
Spesifikasjon 

6046 Nettstasjon – Fordelingstransformator - omkobling 
 
Som hovedregel benytter Glitre Energi Nett nye transformatorer i nye anlegg. Dersom Glitre 
Energi Nett ønsker å benytte transformator fra eget lager blir dette spesifisert. 
 
Nye transformatorer skal ha koblingsgruppe: 
415 V Dyn11 
240 V Yyn0 
Trevikling 415/ 240 V Dyn11yn11 
 
For brukte transformatorer aksepteres også: 
Trevikling 415/ 240 V Dyn11d0 

 
• 3-viklingstransformatorer skal ha 100 % belastningsgrad på begge lavspentviklingene.  
• Det skal være hjul på alle transformatorer som skal i rom i bygg og de som for øvrig 

er > 315 kVA. 
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• På alle transformatorer > 315 kVA, skal det på LS-siden av transformatorlokk være 
termometerlomme, ref. REN-blad 6021 pkt 7.13. 

• Ønsker ikke tørrisolerte trafoer i nettet REN-blad 6000 pkt. 12.1. Veitunnel har egne 
krav REN-blad 6004. 

• I gruver og veituneller skal det benyttes miljøolje i transformatorer, evt. tørrisolerte, 
iht forskriftskrav og REN. 

• Regulervikling; iht REN-blad 6021 skal det benyttes: +2x2,5 % og – 4x2,5%. Ved 
idriftsetting skal alle transformatorer skal ha en utgående spenning fra nettstasjonen 
på minimum 240 V/ 415 V. 

• Transformatorer i luftnett: 
o Leveres med ytelse 100 og 200 kVA 
o Ved skifte av transformator i feilsituasjon benyttes TPC kun i sone 1 

(Drammen, Lier, Nedre Eiker og Kongsberg) og standard løsning sone 2 
(Hadeland). 

• I området der Glitre Energi Nett har planer om overgang fra 12 til 24 kV i nær framtid 
skal fordelingstransformatorer være omkoblingsbare på høyspentsiden. Dette 
avklares av nettselskapet. 

• Lavspent gjennomføringer for rom i bygg 
o Transformatorer med ytelse 100 til og med 800 kVA skal leveres med 

trafoklemmer (type 2Direkt fra Pfisterer) med strammeskruer (for tilkoplinger 
uten bruk av kabelsko, klemmene skal ha tilpasset isolering/avskjerming). 

o Transformatorer med ytelse større enn 800 kVA skal leveres med faner med 
strammeskruer eller trafoklemmer (type 2Direkt fra Pfisterer) med 
strammeskruer (for tilkoplinger uten bruk av kabelsko, klemmene skal ha 
tilpasset isolering/avskjerming).  

 
Mellomspenningstransformatorer - 3-fase 
Mellomspenningstransformatorer 240/415 V skal være minimum 50 kVA.  

• Dersom sekundærspenning 415 V skal mate et TN-S nett skal N-leder laskes til jord – 
men punktet skal videreføres separert som PE og N.  

• Dersom 415 V er primærspenning skal N-leder ikke tilkoples. 
 

Omsetning Koblingsgruppe Regulering 
1,0/0,240 kV  Dyn11 1000 V ± 2 x 2,5 % 
1,0/0,415 kV Dyn11 1000 V ± 2 x 2,5 % 
0,415/0,240 kV  YNd11  
0,240/0,415 kV YNd1  

 
 
15. JORDING 

Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 
8010 Distribusjonsnett – jordingssystem - prosjektering 
8011 Distribusjonsnett – jordingssystem og overspenningsvern - utførelse 
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16. JORDPLATEMÅLING 
Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 

8028 Nett felles – måling av jordelektrode og jordsystem 
8027 Nett felles - Logg for måling av jordelektrode 

 
 
 

17. KVALITET PÅ OVERLEVERT INFORMASJON 
Det vil være El-entreprenøren som er ansvarlig for å sikre kvalitet på informasjon overlevert 
fra 3. part. Dette være seg opplysninger knyttet aktuelle eierforhold, grunnforhold, grenser, 
høyder, osv. 
 
 
 

18. MERKING 
Se egen MERKEINSTRUKS  
 
 
 

19. SYSTEMSPENNING 
Glitre Energi Nett skal i sitt nett etablere: 
240V IT eller 415V TNC nett. Det skal unntaksvis være etablert TNC-S, eller TNS, og dette skal 
i alle tilfeller avklares med Glitre Energi Nett. 
 
 
 

20. LÅSING AV ANLEGG 
Det skal ved spenningssetting av anlegg være montert permanente løsninger for låsing av 
Glitre Energi Netts anlegg. Glitre Energi Netts prosjektleder skal sørge for at 
sylinder/hengelås for dette overleveres el-entreprenør. El-entreprenøren må sørge for at 
permanent låssystem er etablert før anlegget spenningsettes. 
 
Det benyttes Svingenlåser for låsing i HS-luftnett. 

https://www.glitreenergi-nett.no/wp-content/uploads/2019/08/KS-Merking-av-nettanlegg-14-013-1028622-1-3-1.pdf
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