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Innledning 
Denne arbeidsbeskrivelsen gir føringer for montasje i forbindelse med: 

• Montasje av masterskap på, eller flytting av masterskap til nettstasjoner som ikke har 
målerfelt i henhold til AMS utstyr i nettstasjoner – kravspesifikasjon for Glitre Energi Nett AS 

• Antennemontasje på nettstasjoner som har målerfelt i henhold til AMS utstyr i nettstasjoner 
– kravspesifikasjon for Glitre Energi Nett AS 

• Montasje av MCD kommunikasjonsutstyr i stolpe 

For nettstasjoner levert med målerfelt i henhold til AMS utstyr i nettstasjoner – kravspesifikasjon for 
Glitre Energi Nett AS vil kun kapittel 2, Antennemontasje, være relevant.  

Ved flytting av masterskap i forbindelse med prosjekt på nettstasjon stiller Glitre Energi Nett med 
representant for idriftsetting av måler, samt kontroll og dokumentasjon av masterskap. Der ny 
nettstasjon har målerfelt flytter Glitres representant måler fra eksisterende masterskap til målerfelt i 
ny nettstasjon.  

• Dersom Glitres representant ikke kan være til stede under montering av skap, f.eks ved 
arbeid utenom normal arbeidstid, må plassering av antenne/antennemast avtales med 
vedkommende i forkant. 

 
Representanter fra Glitre Energi Netts seksjon Nettavregning: 

• Hadeland: Audun Sivesindtajet, tlf: 47398261, epost: audunsivesindtajet@glitreenergi.no 
• Øvrige områder: David Ekdahl, tlf: 40042116, epost: David.Ekdahl@glitreenergi.no 

 
Ved montasje av masterskap der entreprenør også har fått i oppdrag å montere måleren gjøres dette 
iht.kapittel 3. 

1. Master-skapet 
Skapet er utstyrt med sikring slik at anlegget kan gjøres spenningsløst ved ettermontering av master. 
Skapet er utstyrt med varmeelement, overspenningsvern og stikkontakt (for PC/instrumenter).  

  

I tillegg til denne beskrivelsen skal master-montasje være gjort i henhold til gjeldende forskrifter og 
leverandørens montasjebeskrivelser. 

mailto:audunsivesindtajet@glitreenergi.no
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1.1. Master-skap på frittstående nettstasjon eller i nettstasjon i bygg 
Brakett for skap monteres med egnet festemateriell. 
Skapet henges på brakett og festes deretter i nedsiden, før kabeldeksel monteres. (Eksempelbilder 
fig.3-8)  
Obs! Bilder kan være misvisende for antennemontasje. 

 

 

• Masterskapet festes med gjennomgående bolter der dette lar deg gjøre.  
• Ved montasje av utvendige master-skap på nettstasjon skal det føres 4 rør, 1 kabel og 1 

jordleder inn i nettstasjon fra master-skap:  
o 1stk spenningskabel (4 x 2,5 mm2 + jord) 
o 3stk rør med strømsløyfer (2,5 mm2 og farger i hht REN standard) 
o 1stk tomt rør(20mm) for senere bruk til nettnytte  
o Jordleder - isolert 16 mm2 i nettstasjon og 25 mm2 i mast. 
o Rør og kabler som benyttes må være egnet til forutsatt bruk, og forskriftsmessig forlagt 

og installert. Gjennomføringen i vegg må tettes på tilfredsstillende måte.  
• I nettstasjon kobles spenningstilførselen til på alle 3 faser på eksisterende vern eller 

rekkeklemmer. Alle ledere skal termineres. Der det ikke er mulig å tilkoble alle tre fasene 
uten ombygging tilkobles to faser for drift av master. Dersom det ikke er mulig å tilkoble på 
rekkeklemmer eller vern kan Wago benyttes i lukket kanal eller boks.  

• Strømsløyfer og kabel for spenning merkes «Til AMS master-skap» med varig merking. 
Kurssikringen i nettstasjon merkes «AMS master-skap» med Dymo-tape.  

• Utjevningsjord/vern skal også merkes «Til AMS master skap» med varig merking. 
• Strømsløyfer for nettnytte/balansemåling skal ikke tilkobles, men kveiles opp. 
• Ved nettstasjon i bygg plasseres skapet etter avtale med byggeier. Plasseringen skal være 

avtalt og merket av nettselskapet i forkant av oppmøte. 
• Master-skap skal monteres slik at verken målerens eller måleromkoblerens overkant over 

ferdig planert bakkenivå er høyere enn 1,8 meter, og underkant ikke lavere enn 0,7 meter 
ihht REN blad 4003. Skapet må være tilfredsstillende festet. 

• Master-skap skal jordes med 16mm² Cu i nettstasjon og 25 mm2 Cu i mast som kobles til 
felles jordskinne i nettstasjon, se punkt om utjevningsjord.  

• Når mastermontasjen er ferdig utført, skal skapet låses både med nøkkel og hengelås.  
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1.2. Master-skap på nettstasjon ved mastefot  
• Master-skap som monteres på mast må monteres slik at klatrefri sone ivaretas.  
• Følger samme regler som frittstående nettstasjon. 
• Dersom master-skap ikke kan plasseres på nettstasjon ved mastefot pga fysisk liten 

nettstasjon monteres master-skap på stolpe ved nettstasjon.  
o OBS - krav til metallisk beskyttelse av kabler < 1,5m over terreng. 

1.3. Master-skap med trafo i mast  
Det skal brukes stolpefeste (fig.11) og kabelnedføringskanal med klatrefri sone (fig.12) ved montasje i 
stolpe. Kabelnedføringskanal jordes direkte på skapet med skrudd forbindelse. 

   

• Master-skap monteres på mast slik at klatrefri sone ivaretas.  
• Master-skap skal plasseres minst mulig utsatt til i områder hvor det ferdes store dyr som kan 

løsne eller ødelegge skapet. 
• Master-skap skal monteres slik at verken målerens eller måleromkoblerens overkant over 

bakkenivå er høyere enn 1,8 meter, og underkant ikke lavere enn 0,7 meter ihht REN blad 
4003. Skapet må være tilfredsstillende festet. 

• 3-faset driftsspenning til master-skap legges kortslutningssikkert med 6 mm² Cu 
dobbeltisolert en-ledere i nedføringskanal fra sekundærside av eksisterende KV i mast. 

• Det skal ikke legges strømsløyfer med rør eller nettnytte-rør for trafo i mast, ei heller 
monteres måletrafoer. Dette skal monteres når trafo flyttes til bakkenivå. 

• Master-skap skal jordes med 25mm² Cu som kobles til nærmeste tilkobling til 
gjennomgående jord, se punkt om utjevningsjord. 

• Fare for skrittspenninger og eventuelt behov for jordelektrode ved master-skap vurderes av 
Glitre Energi Nett i etterkant av prosjektet. Det er dermed ikke behov for å etablere 
jordelektrode i forbindelse med mastermontasje.  
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2. Antennemontasje    

2.1. Generelt for antennemontasje 
• Antenneledning legges i rør for mekanisk beskyttelse.  
• GSM antenne på skap benyttes der GSM signaler er gode nok.  
• Antenne plasseres mest mulig frittstående. 

o Tenk antennens strålingsområde. Veggantenne har en typisk 90-180 gr vinkel. 
o Unngå (innvendige) hjørner/kroker skapt av bygning eller skap. Utvendige hjørner er 

derimot perfekt.  
o En rundstråleantenne stråler likeverdig 360 gr  
o Montasje i høyden med antennerør og runstråleantenne er en forutsetning for god 

kommunikasjon utenfor tettbebyggelse   
• Avstand til GSM- vs RF-antenne  

o Antennene må ikke komme i strålingsområde til hverandre.  
o Veggantenner bør monteres på hvert sitt hjørne, i hver sin retning. 
o Rundstråleantenne monteres i hver sin høyde, min 60 cm avstand i høyde mellom 

antennene. 

 

2.2.  Antenner på frittstående nettstasjoner eller i nettstasjon i bygg 
Antenne i antennemast skal benyttes der dette ikke begrenses av stedlige utfordringer. Vurdering av 
radiodekning og eventuell antennemontering uten antennemast gjøres av Glitre Energi Netts seksjon 
Nettavregning. 

Dersom representant fra Glitre Energi Netts seksjon Nettavregning ikke er på stedet ved montasje 
skal dette være avklart på forhånd. 

2.2.1. Antennemontasje uten antennemast (Kun etter avklaring) 

 

• Vurder tiltak der det er fare for snø ansamling på antenne på toppen av skap. 
• Antenneledning legges i rør for mekanisk beskyttelse. 
• Antenne må ikke komme i strålingsområde til hverandre. 
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2.2.2. Antennemontasje med antennemast 

 

• Mastearrangement for RF antenne over nettstasjonens tak. 
• På steder med svært dårlig GSM signaler monteres også GSM antenne i antennemast. 

o Rundstråleantenne monteres i hver sin høyde, min 60 cm avstand i høyde mellom 
antennene. 

• Antennemast skal monteres slik at den ikke forhindrer at betjeningsluker kan åpnes og at 
taket kan løftes av nettstasjonen der dette er nødvendig for transformatorbytte.  

• Antennemastbraketter festes med gjennomgående bolter der dette lar deg gjøre.  
• Skjøten på antennemasten skal plasseres mellom festebrakettene slik at det ikke er mulig å 

separere denne uten verktøy. 
• Antenneledning legges inni masterøret for mekanisk beskyttelse. 

 

2.3. Antenner for master i mast 

2.3.1. Master-skap på nettstasjonen ved mastefot. 
o Dersom det ikke er behov for antenne over tak monteres antenner som ved «Antenner 

for master i tettbebyggelse med god dekning». 
o Dersom det er behov for antenne over tak monteres antenner som ved «Master-skap 

med trafo i mast». Her legges antennekabel mekanisk beskyttet på avstandsfester opp til 
antenne.  
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2.3.2. Master-skap med trafo i mast 

 

o Rundstråleantenne plasseres på stolpe under travers, ved toppen av nedføringskanal. 
o Antenne monteres minst 11 cm fra travers og nedføringskanal. Se fig. 
o Ved behov for GSM antenne i stolpe overholdes min 60 cm avstand i høyde mellom 

antennene. 
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3. Målermontasje i masterskap 
Med mindre annet er spesifisert skal strømledere ikke tilkobles måler. RS485 kommunikasjon mellom 
måler og multiinstrument (MI) skal kobles til og kommunikasjon skal kontrolleres etter 
spenningssetting. Se vedlegg 1, Tilkobling av RS-485 i Masterskap.  

Montasje og idriftsetting av måler gjøres videre iht. Glitre Energi Netts Håndbok for arbeid i 
målepunkt. 

 

4. Utjevningsjord 
• Det skal legges utjevningsforbindelse, 16mm² Cu i nettstasjon og 25 mm2 Cu i mast, mellom 

skapet og felles jordskinne i nettstasjoner. 
• Masterskap i stolpe-arrangement utjevnes med minimum 25mm² Cu til jordsmonnet ved 

forlegning av en potensialring. Ved utfordringer rundt dette punktet kontaktes Glitre Energi 
Netts seksjon Nettdrift. 

• Antennemast skal jordes/utjevnes (fig 15 og 16) mot andre anleggsdeler (16mm² Cu i 
nettstasjon og 25 mm2 Cu i mast) 
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5. MCD-master for forsterking av kommunikasjonsnettet 
Dette kapittelet omhandler arbeid som kun gjøres for å forsterke kommunikasjonsnettet, og er ikke 
relevant i forbindelse med ombygging eller oppføring av nye nettstasjoner.  

5.1. Montasje i mastetopp 
MCD-master monteres i egnet kapsling så høyt som mulig i LS mast, på brakett med rundstrålende 
antenner for RF- og Mobilkommunikasjon. Driftspenning tilkobles med 2-leder 1,5 mm2 UV-bestandig 
kabel som tilkobles EX. Det skal benyttes EX-klemme med 10A sikring godkjent for tilkobling av 1,5 
mm2. 

Det anbefales forhåndsmontasje av MCD med MCD utendørskapsling og antenner montert 
øverst(RF) og nederst(GSM) på avbildet brakett. Glitre Energi Nett skaffer antenner, brakett, og MCD 
med tilhørende kapsling. Komplett løsning kan da raskt og enkelt monteres i stolpe.  
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5.2. Installasjon av MCD 
Innendørsinstallasjon: 

Installasjonen av MCD innendørs kan enten være horisontal eller vertikal. Det er kun vertikal 
installasjon som er vist i dette kapitelet, men instruksjonen er tilsvarende for horisontal montasje. 

 

Utendørsinstallasjon med utendørskapsling: 

Kapittelet beskriver utendørs installasjon av Aidon MCD ved bruk av utendorskapsling. 
 
Regler for utendørsinstallasjon av Aidon MCD: 

• Aidon MCD må kun monteres vertikalt i et utendørs installasjonsmiljø. Det er viktig å påse 
vertikal montering for a sikre beskyttelse mot vanninntrenging. 

• Installasjon i utendorsmiljø må ikke utføres i regn. 
• Det må være nok plass over MCD til a ta av og på dekselet, minimum 260 mm plass over 

enheten. 
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Tilkoblinger: 
 

 

 
 

5.3. Status og signalstyrke 

 

Status: 
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Signalstyrke: 

Man kan sjekke signalstyrken ved å holde trykknappen inne i >5 sekunder 

 

 

Feilindikasjon: 
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6. Vedlegg 

6.1. Vedlegg 1, Tilkobling av RS-485 i Masterskap 

Tilkobling av RS-485 i Masterskap 
Tilkobling av RS485 i masterskapene utføres ved at ledningene merket 
«CVM:A» og «CVM:B» tilkobles på målerens IO-modul «RS485».  

                  

Multiinstrumentets oppsett må gjennomgås for å verifisere at innstillingene 
er riktig. «Baud» må i de fleste tilfeller endres til 19200, resten er stort sett 
ok. Etter at alt er koblet og justert skal «COMM» dioden blinke i nogenlunde 
samme takt som «CPU». Blinking begynner ca. 2 minutter etter 
spenningssetting. Hvis ikke, sjekk tilkobling, innstillinger og IO kabel. 
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IO kabelen løsner ved for røff behandling. Åpne opp og sjekk. 
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