
 

Informasjon om rapportering av spenningskvalitet for rapporteringsåret 
2015 

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til endringer i forskrift om leveringskvalitet vedtatt 7.12.2012 

med virkning fra 1.1.2014. Bestemmelsene i § 2A-2 inneholder endringer i krav til registrering av 

spenningskvalitet og nye krav til rapportering av spenningskvalitet. 

Bakgrunn 

Plikten til å registrere spenningskvalitet ved ett eller flere målepunkter i egne høyspenningsanlegg ble 

innført fra og med 2006. Alle nettselskap skal registrere spenningskvalitet i hvert av sine karakteristiske 

nettområder. Frem til og med 2013 har det vært obligatorisk å registrere følgende 

spenningskvalitetsparametre: Kortvarige underspenninger (spenningsdipper), kortvarige overspenninger 

og spenningssprang. 

Fra og med 2014 er det obligatorisk å registrere korttids og langtidsintensitet av flimmer, samt total 

harmonisk forvrengning, i tillegg til de ovennevnte. NVE har også innført en rapporteringsplikt av 

spenningskvalitet fra 2014. Alle de ovennevnte spenningskvalitetsparametrene, med unntak av 

spenningssprang skal rapporteres. Data registrert i 2015 skal rapporteres til NVE innen 1. februar 2016. 

NVE viser til høringsdokument nr. 3-2012 (fra side 20) og rapport nr. 66-2012 (fra side 26) for mer 

informasjon om utvidelsen av registreringsplikten og innføring av rapporteringsplikten. 

Vedlagt følger et oversikt der NVE spesifiserer  

1. Hvilke opplysninger om hver av spenningskvalitetsparametrene som skal (som et minimum) 
registreres.  

2. Hvilke opplysninger om hver av spenningskvalitetsparametrene som skal rapporteres 

3. Hvilke tilleggsopplysninger som skal sendes inn for hvert enkelt målepunkt.  

For punkt 1 og 2, dvs. kravene til registrering og rapportering, er det ingen endringer sammenliknet med 

2014-rapporteringen. 

For punkt 3, dvs. tilleggsopplysningene som skal settes opp i excelark, er det to nye opplysninger som 

skal inn sammenliknet med 2014-rapporteringen:  

• Type målepunkt 

• Klasse på måleinstrument 

Dette er opplysninger som er etterspurt i europeisk benchmarking. 

Om selve rapporteringen 

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. 

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

gi en liste med nøkkelopplysninger om målepunktet/noden. 

NVE ønsker at alle skal gå over til å rapportere til FTP-server. Videre ønsker NVE at selskapet bruker en 
egen og person-uavhengig e-postadresse som skal brukes ved rapporteringen. For å opprette en bruker hos 
NVE, send e-post til spenningskvalitet@nve.no med følgende opplysninger: 

1. Navn på selskap (samme navn som er registrert i foretaksregisteret) 



 

2. Navn på selskapets kontaktperson for spenningskvalitetsrapportering 
3. Selskapets e-postadresse (personuavhengig) til bruk ved speningskvalitetsrapportering. 
4. Kontaktpersonens stilling i selskapet 
5. Kontaktpersonens e-postadresse 
6. Kontaktpersonens mobiltelefonnr 
7. Kontaktpersonens fasttelefonnr. 

Det skal sendes én PQDIF-fil for hvert målepunkt/node og ett excel-ark med tilleggsopplysninger for alle 

målepunktene/nodene. Det er viktig at filnavnet på PQDif-filen er identisk med filnavnet som skal 

oppgis i kolonne E i excel-arket. 

For tilleggsopplysningene som skal sendes inn ber NVE om at alle bruker excelark som er lagt ut på 

NVEs nettsider: https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-

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

spenningskvalitet/. Klikk på lenken «Data som skal rapporteres». 

NVE har i leveringskvalitetsforskriften spesifisert at nettselskapene skal rapportere de nevnte 

spenningskvalitetsdata innen 1. februar hvert år. For fremtidig rapportering kan selskapene velge å 

rapportere for kortere tidsintervaller, for eksempel hver måned, eller en annen valgt 

rapporteringsfrekvens. 

  


