
Vedlegg: Informasjon om rapportering av spenningskvalitet for rapporteringsåret 2015 

 

side 1 av 2 

1 Registrering av spenningskvalitet 

Fra 1.1.2014 skal (som minimum) følgende spenningskvalitetsparametre registreres:  

• Kortvarige overspenninger (URMS - > 110% av nominell spenning, UN). Samtidige kortvarige 

overspenninger i flere faser skal håndteres slik som gitt IEC 61000-4-30, punkt 5.4.3.2. 

• Kortvarige underspenninger (5% > URMs < 90% av UN) Samtidige kortvarige underspenninger i 

flere faser skal håndteres slik som gitt IEC 61000-4-30, punkt 5.4.3.2 

• Spenningssprang (RVC) (alle RVC > 3% av UN) 

• Total harmonisk forvrengning (THD) (ti minutts gjennomsnittsverdier) 

• Korttidsintensitet av flimmer, Pst (ti minutts gjennomsnittsverdier) 

• Langtidsintensitet av flimmer, Plt (to timers gjennomsnittsverdier) 

Merk at ingen flaggede verdier skal fjernes fra disse registreringene. 

For de kortvarige over- og underspenningene skal registreringen inneholde (som et minimum): Antall 

faser berørt, varighet og maksimalt spenningsavvik gitt i % av UN. 

For spenningssprang skal registreringen inneholde (som et minimum): Antall spenningssprang og 

maksimalt spenningsavvik gitt i % av UN. 

2 Rapportering av spenningskvalitet 

Følgende spenningskvalitetsparametre rapporteres årlig innen 1. februar til NVE: 

• Kortvarige overspenninger (“swells”): 

1. Dato og klokkeslett 

2. Antall faser berørt 

3. Varighet 

4. Spenningsavvik i [V] og i % av UN 

Kortvarige overspenninger er spenningshendelser, dvs at antall kortvarige overspenninger på 

listen blir dynamisk. 

 

• Kortvarige underspenninger (“dips”): 

1. Dato og klokkeslett 

2. Antall faser berørt 

3. Varighet 

4. Spenningsavvik i [V] og i % av UN 

Kortvarige underspenninger er spenningshendelser, dvs at antall kortvarige underspenninger på 

listen blir dynamisk. 

 

• Total harmonisk forvrengning (THD): 

1. Dato og klokkeslett 

2. Måleverdi i % av UN (10-minuttsverdier) 

Antall THD-verdier vil være fast for rapporteringsperioden. Et år tilsvarer 52560 verdier (52704 

verdier i skuddår). 

 

• Korttidsintensitet av flimmer (Pst) 

1. Dato og klokkeslett 

2. Måleverdi i % av UN (10-minuttsverdier) 

Antall Pst -verdier vil være fast for rapporteringsperiode Et år tilsvarer 52560 verdier (52704 

verdier i skuddår) 
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• Langtidsintensitet av flimmer (Plt) 

1. Dato og klokkeslett 

2. Måleverdi i % av UN (Verdi beregnet iht leveringskvalitetsforskriften § 1-4 punkt 13b) 

Antall Plt -verdier vil være fast for rapporteringsperiode Et år tilsvarer 4380 verdier (4392 verdier 

i skuddår) 

Merk at spenningssprang ikke skal rapporteres, men nettselskap skal kunne informere om registrerte 

spenningssprang på forespørsel, jf. leveringskvalitetsforskriften § 4-2. 

Den første innrapporteringen av nevnte spenningskvalitetsparametre er 1.2.2015 (spenningskvalitet 

registrert i 2014). 

Rapporteringen av nevnte spenningskvalitetsdata skal gis i PQDIF-format, i henhold til IEEE Std. 1159.3 

-2003. Det skal oversendes en fil for hvert målepunkt/node. 

 

3 Rapportering av tilleggsopplysninger 

I tillegg til PQDIF-filene med ovennevnte spenningskvalitetsdata skal selskapene for hver innrapportering 

gi en liste med nøkkelopplysninger om målepunktet/noden. Bokstavene i listen nedenfor er 

sammenfallende med kolonnenavn i excelfila som skal brukes.  

Selskapsinformasjon: 

A. Organisasjonsnummer 
B. Navn på nettselskap  
C. Namn på nettselskapets rapporteringsansvarlig  
D. E-postadresse på nettselskapets rapporteringsansvarlig 

Skjema, tilleggsdata: 

E. Navn på PQDif-fil 
F. Måleinstrument-ID  

G. Navn på node i nettet 
H. GPS koordinater for noden 
I. Fylke, nr og navn 

J. Kommune, nr og navn 

K. Nominell spenning 
L. Kortslutningsytelse i målepunktet/node. 
M. Type nett 
N. Systemjording 
O. Type målepunkt 
P. Klasse, måleinstrument 

Disse tilleggsopplysningens skal rapporteres i en excel-fil. Bruk filen som er lagt ut på NVEs 

internettsider, https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-

monopol/nettjenester/leveringskvalitet/spenningskvalitet/informasjon-om-rapportering-av-

spenningskvalitet/  

  


