
 

Navn på målepunkt 

Et målepunkt er et geografisk sted i nettet der et måleinstrument er tilkoblet. Ett måleinstrument kan i 

teorien dekke mer enn ett målepunkt (for eksempel to nabotransformatorer i samme stasjon dersom 

måleinstrumentet har flere utganger), men ett målepunkt dekkes sjelden av mer enn ett måleinstrument. 

Gi målepunktet et navn som nettselskapet vil gjenkjenne, gjerne med referanse til et geografisk sted. Det 

er en fordel om navnet er det samme fra år til år. Maksimalt 39 tegn. Bokstaver, tall, mellomrom, 

bindestrek og understrek er tillatte tegn. Gi målepunktet et navn som nettselskapet vil gjenkjenne.  

UTM-sone 

Se egen forklaring nederst i dette dokumentet: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den 

sonen målepunktet er plassert i.  

UTM-koordinat ØST 

Se egen forklaring nederst i dette dokumentet: Om UTM-koordinater. Bruk komma, og ikke punktum, 

som komma. Normalt 6 siffer. Maksimalt tillates 7 siffer og 4 desimaler. 

UTM-koordinat NORD 

Se egen forklaring nederst i dette dokumentet: Om UTM-koordinater. Bruk komma, og ikke punktum, 

som komma. Normalt 7 siffer. Maksimalt tillates 7 siffer og 4 desimaler. 

Produsent måleinstrument 

Oppgi her produsenten av måleinstrumentet, for eksempel Dranetz, Metrum, Elspec, Unipower. 

Fylke 

Velg det fylket målepunktet er plassert i fra nedtrekksmenyen. 

Kommune 

Velg den kommunen målepunktet er plassert i fra listen med kommuner i nedtrekksmenyen. 

Minste Ik2,min (kA) 

To-polt kortslutningsstrøm, minimum under hendelsesforløpet (kA). Kortslutningsytelsen, og dermed 

kortslutningsstrømmen, vil kunne variere i løpet av året ettersom koblingsbilde, og mengde produksjon 

tilkoblet nettet, kan variere. For lavere spenningsnivå er det naturlig at variasjonen i kortslutningsytelse er 

mindre enn i nett med høyere spenningsnivå. Både den minste og den største verdien for minimum to-polt 

kortslutningsstrøm skal registreres. Oppgi her den minste Ik2,min. I tilfeller der kortslutningsytelsen ikke 

varierer i løpet av året skal samme verdi registreres både for største og minste Ik2,min.  

Det tillates maksimalt fire desimaler, og maksimalt 50 kA. Bruk komma, og ikke punktum, som komma.  

Største Ik2,min (kA)  

To-polt kortslutningsstrøm, minimum under hendelsesforløpet (i kA). Kortslutningsytelsen, og dermed 

kortslutningsstrømmen, vil kunne variere i løpet av året ettersom koblingsbilde, og mengde produksjon 

tilkoblet nettet, kan variere. For lavere spenningsnivå er det naturlig at variasjonen i kortslutningsytelse er 

mindre enn i nett med høyere spenningsnivå. Både den minste og den største verdien for minimum to-polt 

kortslutningsstrøm skal registreres. Oppgi her den største Ik2,min. I tilfeller der kortslutningsytelsen ikke 

varierer i løpet av året skal samme verdi registreres både for største og minste Ik2,min.  

Det tillates maksimalt fire desimaler, og maksimalt 50 kA. Bruk komma, og ikke punktum, som komma. 



 

Nominell spenning 

Velg fra nedtrekksmenyen det spenningsnivået som er nærmest den nominelle spenningen i målepunktet. 

Spenningsnivå (kV): 

 0,23 

 0,4 

 1 

 5 

 11 

 22 

 33 

 50 

 66 

 110 

 132 

 220 

 300 

 420 

Type nett 

Velg fra nedtrekksmeny den beskrivelsen som passer best med nettet målepunktet er plassert i. 

Valgmuligheter: 

 Luftnett 

 Blandet nett 

 Kabelnett 

Systemjording 

Velg fra nedtrekksmeny den systemjordingen som er i nettet målepunktet er plassert i. 

Klasse måleinstrument 

Velg fra nedtrekksmeny gjeldende IEC 61000-4-30 klassifisering av måleinstrumentet. Dersom 

måleinstrumenter av ulik klasse har vært benyttet ulike deler av året, velg den måleinstrumentklassen som 

har vært gjeldende den største delen av året.  

Kommentar 

Valgfri. Maksimalt 1000 tegn. 

 

 



 

 

Om UTM-koordinater 

For å kunne sammenstille informasjonen i etterkant av innrapporteringen er det hensiktsmessig at alle 

koordinatene er på samme format. EUREF89 UTM er et av to offisielle koordinatsystemer i Norge, og 

dette er valgt som koordinatsystem for innrapporteringen av spenningskvalitetsmålinger. Det andre 

offisielle systemet bruker samme datum (EUREF89), men en annen kartprojeksjon (NTM). Norsk 

Transversal Mercator deler Norge inn i 25 soner, mens Universal Transversal Mercator (UTM) deler 

Norge inn i 6 soner. NTM er dermed mer nøyaktig, og brukes i spesielle tilfeller der det er ekstra viktig 

med liten målestokkfeil, for eksempel ved oppføring av et stort bygg eller en lang bro.  

 

Kartet viser UTM-soneinndelingen i Norge. Det er punkter i Norge innenfor UTM-sone 31-36. 

Posisjonen angis av et øst- og et nord-koordinat, sammen med sonen som et «referansepunkt». Øst-

koordinaten angir avstanden fra sentralmeridianen i den aktuelle UTM-sonen, og nord-koordinaten er 

angir avstanden fra ekvator. Størst nøyaktighet oppnås når det er samsvar mellom sonen som brukes som 

«referansepunkt» og sonen punktet faktisk befinner seg i.  

Det er mulig å referere til en annen sone enn den punktet faktisk befinner seg i, for eksempel benyttes 

sone 33 i mange tilfeller når hele Norge skal dekkes. Både verdien for øst-koordinaten og verdien fra 

nord-koordinaten endres når man går fra å bruke én sone som referanse til å bruke en annen, men det er 

øst-koordinaten som endrer seg mest. Hvis sone 36 for eksempel benyttes for å beskrive et punkt som 

ligger i sone 31, vil øst-koordinaten være et negativt tall. Det er viktig at det er samsvar mellom 

sonenummeret og øst- og nord-koordinatene.   

Det finnes flere nettsteder der det er mulig å regne om fra ulike koordinatsystemer til UTM-systemet. 

NVE Atlas anbefales dersom det er tvil om UTM-koordinatene peker på rett sted. Her kan koordinater på 

ulike formater plottes (se oppskrift nedenfor). Det er også mulig å klikke på et punkt i kartet og få opp 

koordinatene for punktet på et valgt format.   

 

 

 

 

 



 

 

Oppskrift NVE Atlas 

 Åpne NVE Atlas 

 Velg kartlag «Nettanlegg» og «Utbygd nettanlegg».

 

https://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas


 

 Gå til «Info og Søk» i den grå menylinjen øverst.

 

 Velg «Plot koordinater» i den hvite menylinjen øverst. 

 I nedrekksmenyen til venstre i bildet velges koordinatsystem. 

 Fot UTM-koordinater, velg «UTMXX» (XX erstattes med sonenummeret for sonen målepunktet 

befinner seg i). 

 Nå vil ethvert klikk i kartet generere et punkt i listen til venstre. Punktene defineres av et øst- og 

et nordkoordinat (hhv. X og Y) med sonen valgt i nedtrekksmenyen som referanse, og til sammen 



 

utgjør de tre verdiene (sone, øst, nord) koordinatet for punktet. 

 

 Det er også mulig å skrive inn øst- og nordkoordinat (X, Y) i de tomme feltene og trykke på 

«Legg til»-knappen. Da vil punktet markeres i kartet, og det er mulig å gjøre en visuell sjekk for å 

forsikre seg om at koordinatet peker på riktig punkt. Dette gjelder også andre koordinatsystemer. 

 I rapporteringsløsningen «Spenningskvalitet» fylles det inn sone og korresponderende øst- og 

nord-koordinater for målepunktet. NB: i rapporteringsskjemaet kan det maksimalt være fire 

desimaler. 

 


