
 
 

 

 Høring desember 2021 – Vedlegg til retningslinjer fos § 14: NVF  – Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (21/01179-1)  

side 1 
 

Åpen informasjon / Public information 

 
 

 

  

Høringsutkast NVF 2022  
Nasjonal veileder for  

funksjonskrav i kraftsystemet 

 

 



NVF - Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet 
Høringsutkast for NVF2022   

  

 

Høring desember 2021 – Vedlegg til retningslinjer fos § 14: NVF  – Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (21/01179-1) 

 

Åpen informasjon / Public information 

FORORD 
Denne veilederen er et vedlegg til retningslinjene for utøvelse av systemansvaret for fos § 14 – 

Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet. Retningslinjene er utarbeidet av 

systemansvarlig og godkjennes av Reguleringsmyndigheten for energi iht. føringer gitt i fos § 28a. 

Det er selve funksjonskravene og praktiseringen av disse, som er underlagt godkjenning fra 

Reguleringsmyndigheten for energi.   Veilederen NVF2022 er en oppdatering av NVF2021 og 

NVF2020 som erstattet FIKS 2012.  NVF 2022 er oppdatert i kapittel 6.2 Informasjonsutveksling og 

6.5 Målinger.  Tilsvarende krav til informasjonsutveksling for forbruk, synkrone produksjonsanlegg, 

kraftparker og HVDC ved kapitler 10.5.2, 12.7.1, 14.7.1 og 18.5.1 er oppdatert slik at disse tydeligere 

viser til kapittel 6 for kvalitetskrav til målinger og meldinger. 

Veilederen NVF 2021 er en oppdatering av NVF 2020 som erstattet FIKS 2012.  NVF 2021 er 

oppdatert i forhold til fremtidig flyt og overføringskapasitet, se kapittel 5.2.1.3 og forhold til annet 

regelverk, se kapittel 1.5.   

Det er blitt gjort rettelser av trykkfeil, samt justeringer av ordlyd.  Formuleringen behovsprøvde krav 

søkes nå brukt for de tilfeller der konsesjonær kan ta initiativ for å prøve kravet, for å mildne det, 

tilpasset det aktuelle anlegg og lokasjon.  Begrepet behovsvurdering benyttes i de tilfeller der det 

kan være relevant for systemansvarlig å stille et skjerpet krav til det aktuelle anlegget. Se også 

kapittel 2.1 for en utdyping av ordbruken.  Behovsvurderinger er oftest aktuelt for 

produksjonsanlegg.  I denne delen er også henvisning til typebetegnelser brukt mer gjennomgående, 

framfor å vise til effektområder og spenning i hvert enkelt delkapittel, se kapittel 11.1 for definisjon 

av typebetegnelser.  

Krav til transformatorer for tilknytning av kraftparker, forbruk og generatorer er tydeliggjort i forhold 

hva som er beskrevet for transformatorer i nettanlegg, se kapittel 10.6,  12.7.9 og  14.7.7.  I kapittel 

10.7 og 12.7.10 beskrives at overlastkrav ikke er relevant for radialer for tilknytning av forbruk eller 

produksjon. 

Det introduseres et nytt krav om PMU-er i forhold til datastrøm og synkronisering, se kapittel 8.3.  

For PMU-er og spenningskvalitetsmålere vil eventuelle krav om kontinuerlig registrering kunne 

fastsettes i vedtak iht. fos § 18.  Funksjonskrav om informasjonsutveksling er omarbeidet for å 

tilpasses til prosess iht. fos § 18.  

For tilknytning av forbruksanlegg og nettanlegg med nominell systemspenning fra og med 300 kV til 

og med 420 kV, mildnes krav til spenningsintervall slik at tabell 10-2 nå angir fra 0,95 til 1,05 pu.  For 

produksjonsanlegg og HVDC-anlegg justeres tabeller for spenningsintervall slik at krav til spenning og 

varighet for intervall 1,05 – 1,1 pu slettes.  Dette for å tilrettelegg dialog med bransje og rasjonelle 

vedtak og implementering av EUs tilknytningsforordninger. NVF 2021 introduserer for øvrig ingen 

nye krav, eller vesentlige endringer av de tekniske funksjonskravene i forhold til NVF 2020. 
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6 Kontrollanlegg 

6.1 Lokalt kontrollanlegg 
Kontrollanlegg inkluderer signal- og datakabler, måletransformator, vern/ vernsystem, objektmaskin, 

kontroller (PLS), IO moduler og tilhørende apparatanlegg for signal og kontroll, samt 

informasjonsutveksling.   

Strømforsyning til kontrollanlegget (normalforsyning, UPS/ vekselrettersystemer og batterianlegg/ 

ladesystemer) refereres til som hjelpesystemer. 

6.1.1 Funksjonskrav til kontrollanlegg 
Lokalt kontrollanlegg i en stasjon skal kunne overvåke og kontrollere anleggsdeler og komponenter, 

slik at anlegget kan opereres som forutsatt, der funksjonskrav om fleksibilitet blir ivaretatt. Se også 

kapittel 5.1 for krav om fleksibilitet.  

6.2 Informasjonsutveksling 

6.2.1 Funksjonskrav for informasjonsutveksling  
Kontrollanlegg og/eller tilknyttet driftssentralsystem skal utføres med mulighet for å overføre alle 

målinger og meldinger til systemansvarlig og berørte konsesjonærer, som er nødvendig for å 

overvåke kraftsystemet, herunder måling; av strøm, spenning, frekvens aktiv og reaktiv effekt, samt 

overføring av informasjon om bryterstillinger og posisjon for trinnkoblere mm. 

Det skal benyttes kommunikasjonsprotokoll i henhold til spesifikasjoner fra systemansvarlig for 

utveksling av informasjon.  Kommunikasjonsprotokollen beskrevet i standard fra NEK EN 60870-6-

802, referanse [5], vil bli benyttet av systemansvarlig dersom ikke annet er spesifisert. 

Informasjon skal kunne overføres med kryptering dersom systemansvarlig beslutter at dette er 

nødvendig. Kryptering kan også etterspørres av tiltakshaver.  Informasjon til systemansvarlig skal ha 

en tilgjengelighet som er høy nok for å sikre tilfredsstillende levering- og driftssikkerhet. 

Målingene for driftskontroll skal være utført ha kvalitet etter følgende retningslinjer kriterier: 

1. Strøm- og spenningsmålinger skal ha et maksimalt aavvik på 0,2 % i forhold til faktiske verdier. 

3. P,  Q og trinnmålinger skal ha et maksimalt avvik på 0,5 % i forhold til faktiske verdier.  

1 Kilde for målt spenning skal være spenningstransformator med kvalitet i henhold til kap.  

6.5.1.1 Funksjonskrav til spenningstransformatorer. Alternativt kan det benyttes LPIT (Low-

Power Instrument Transformer) eller annen teknologi med tilsvarende eller bedre 

nøyaktighet. 

2 Kilde for målt strøm skal være strømtransformator måle- eller vernkjerne med kvalitet i 

henhold til kap. 6.5.1.2 Funksjonskrav til strømtransformatorer (krav til strømtransformator 

for avregningsmåling eller for vern). Alternativt kan det benyttes LPIT (Low-Power Instrument 

Transformer) eller annen teknologi med tilsvarende eller bedre nøyaktighet.   

3 Måleverdiomformere (herunder også vern og/eller objektmaskiner som bearbeider 

måleverdier for driftskontroll) skal ha interne måleavvik tilsvarende nøyaktighetsklasse 0,5 

eller bedre iht. relevant standard for måleverdiomformere [6]. 

4 Alle målinger skal vise gyldig 0-verdi ved 0-verdi fra målekilde. 
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5 Målesystemets dødbånd skal være optimalisert slik at nøyaktigheten på målingen blir best 
mulig uten å beslaglegge unødvendig stor båndbredde.  

6 Målesystemet skal generelt være aktivt fra nullverdi for strøm, aktiv- og reaktiv effekt. 
7 3. Frekvensmålinger skal ha maksimalt avvik på 0,015 Hz i forhold til faktiske verdier. 

8 4. Bryterstillinger skal overføres til driftssentral med maksimal forsinkelse på 1 s. 

9 5. Målinger og meldinger for diskrete verdier (for eksempel trinnkobler) er kalibrerte og 

korrekte ved systemansvarliges mottak. 

6.2.1.1 Praktisering 
Vedr. punkt 5 over om krav til optimalisering av målesystemets dødbånd. 

Det skal fortrinnsvis benyttes en kombinasjon av absolutt og integrerende dødbånd.  Hvis en 

kombinasjon ikke er mulig, foretrekkes integrerende dødbånd. 

 

TABELL 6-1 viser eksempel på akseptabel konfigurasjon av dødbånd, der Figur 6-1 illustrerer begrepene 

absolutt dødbånd og integrerende dødbånd.   

TABELL 6-1: EKSEMPEL PÅ KONFIGURASJON AV DØDBÅND 

SIGNAL Min 
eksempel 

 Maks 
eksempel 

Absolutt dødbånd [%] 
av måleområde 

Integrerende dødbånd [%] 
av måleområde 
(integrasjonstid 1 sekund) 

Strøm [A] 0  2600 0.5 2.0 

Effekt [MW] -1889  1889 0.5 2.0 

Reaktiv effekt 
[MVAR] 

-1889  1889 0.5 2.0 

Spenning [kV] 0  504 0.3 1.0 

Frekvens [Hz] 45.0  55.0 0.1   
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FIGUR 6-1: EKSEMPEL PÅ KONFIGURERING AV DØDBÅND 

 

Systemansvarliges vurdering og beslutning knyttet til behov for informasjonsutveksling, og hvilke 

målinger og meldinger som skal overføres, vil bli fastsatt og formidlet i et fos § 18 vedtak. 

6.3 Fjernstyring og overvåkning 

6.3.1 Funksjonskrav om fjernstyring og overvåkning 
Brytere, for tilknytning av anleggsdeler til transmisjon- og regionalnettet skal kunne overvåkes og 

styres fra driftssentral.  

Tilgjengelighet og oppetid skal være tilstrekkelig til å opprettholde tilfredsstillende 

forsyningssikkerhet og driftssikkerhet. 
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6.3.1.1 Praktisering av funksjonskrav om fjernstyring og overvåkning 
Kravet til fjernstyring og overvåkning vil gjelde brytere med nominell systemspenning ≥110 kV, men 

kan involvere brytere med spenningsnivå ned til 33 kV i regionalnettet. I tilfelle tilknytning av 

anleggsdel til transmisjon- og regionalnettet via en transformator, vil kravet om fjernstyring også 

gjelde bryter på lavspent side av transformator, uavhengig av spenning på lavspentsiden.  

Krav for tilgjengelighet og oppetid vil avhenge av vurdering av kritikalitet for hver enkelt stasjon, der 

det legges til grunn lokale forhold, kompleksitet og lokasjon til stasjon, spenningsnivå og funksjon. 

6.4 Hjelpeanlegg  
Hjelpeanlegg kan omfatte kraftforsyning til stasjon med distribusjon for dette; normalforsyning, 

UPS/ vekselrettersystemer, batterier/ ladesystemer og nødkraftsystemer/ nødgeneratorer. 

6.4.1 Funksjonskrav om uavhengige hjelpeanlegg til kontrollanlegg for 

direktejordet nett systemspenning ≥ 220 kV 
Kontrollanlegg for direktejordet nett med nominell systemspenning ≥ 220 kV skal forsynes fra 

uavhengige batterisystem. Dublerte vernsystem skal ha forsyning fra hvert sitt batterisystem. 

6.5 Målinger i nettanlegg for avregning, driftskontroll og vern 

6.5.1  Konvensjonelle målinger i nett med nominell systemspenning ≥ 33 kV 

6.5.1.1 Funksjonskrav til spenningstransformatorer  
Spenningstransformatorer er beregnet for tilkobling mellom fase og jord i nett med isolert eller 

direktejordet nøytralpunkt. Pålitelighet og levetid er viktige parametere, men også gode 

dempesystemer mot ferroresonans. Nøyaktighet er viktig under alle driftsforhold, uavhengig av 

variasjoner i temperatur, frekvens, spenning eller belastning.  

Noen grunnleggende krav til spenningstransformatorer er følgende: 

1. Spenningstransformator skal oppfylle krav til maksimal omsetnings- og vinkelfeil som angitt 

måle med tilstrekkelig nøyaktighet fra 0 VA til nominell ytelse. Tilstrekkelig nøyaktighet kan 

ivaretas ved å oppfylle for nøyaktighetsklasse 0,2 iht. relevant standard [7], [8] og [9]. fra 0 

VA til nominell ytelse.  Byrden skal være tilpasset det enkelte anlegget slik at 

måletransformatoren oppfyller kravene i sin nøyaktighetsklasse. 

2. Det Til avganger skal det benyttes 3 stk. en-polte spenningstransformatorer for å dekke 

funksjoner for måling og vern. 

3. Sekundærspenning skal normalt være 110/√3 V. 

4. Sekundærspenning på jordfeilvikling skal normalt være 110/3 V (gjelder isolert/kompensert 

nett). 

5. Det skal benyttes korrekt dimensjonert dempesystem mot ferroresonans når det benyttes 

spenningstransformator av induktiv type. 

6. Skal i I kompenserte og isolerte nett skal spenningstransformator dimensjoneres for 

spenningsstigning som kan oppstå som følge av jordfeil og nettets faktiske jordfeilfaktor.  I 

nett med spenning 110≤Un<220 vil kravet gjelde for varighet av jordfeil i 8 timer.   

Eventuell dempemotstand mot ferroresonans må også være termisk dimensjonert for å tåle 

jordfeil med en slik varighet.  
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7. Prøveprotokoll skal være sporbar og leveres sammen med spenningstransformatoren. 

6.5.1.2 Funksjonskrav til strømtransformatorer 
Strømtransformatorer kan være f. eks. gassisolert eller oljeisolert, og benyttes for å transformere 

høye strømmer til standardiserte verdier for tilkoblet måle- og kontrollutstyr.  

Strømtransformatorener skal blant annet oppfylle følgende grunnleggendegenerelle krav: 

1. Strømtransformator skal måle med tilstrekkelig nøyaktighet, og målekjernens byrde skal 

tilpasses det enkelte anlegget.  Tilstrekkelig nøyaktighet til målekjerner for avregning kan  

ivaretas ved å oppfylle klasse 0,2 s iht. relevant standard, se referanse [6] og [7], fra 0 VA til 

nominell ytelse. 

1. 2. Det skal være strømtransformatorer i alle faser, med antall kjerner tilpasset anlegget for 

å dekke funksjoner for måling og vern. 

3. I direktejordet nett med nominell systemspenning ≥ 220 kV, skal strømtransformatorer ha 

minimum tre vernkjerner.  

4. I lavohmig eller direktejordet nett med nominell systemspenning 110 kV ≤Un<220 kV, der 

det skal benyttes dublerte ledningsvern, skal strømtransformatorer ha minimum tre 

vernkjerner.  

5. I nett med isolert eller kompensert (spolejordet) systemjording med nominell 

systemspenning ≥ 110 kV, der det skal benyttes dublerte ledningsvern, skal 

strømtransformatorer ha minimum tre vernkjerner.  

6. Dublerte vernsystem, eller to vernsystem som utgjør henholdsvis primær- og reserve-

system, skal måle på ulike vernkjerner. Samleskinnevern skal som hovedregel måle på 

separate vernkjerner. 

7. Vernkjerner skal fortrinnsvis være av type 5P eller 5PR og dimensjoneres slik at de oppfyller 

kravene som tilknyttede vern stiller.  

2. 8. Nominell sekundærstrøm skal tilpasses det enkelte anlegg og funksjon (5A eller 1A).  

9. Prøveprotokoll skal være tilgjengelig for hver enkelt strømtransformator. Denne skal i tillegg 

vise metningskarakteristikken til vernkjernene (knepunktspenning), sekundærviklingens 

resistans, samt strømtransformatorens merkeverdier for vernkjernene. For 

strømtransformatorer med sekundær omkobling skal de nevnte størrelser 

(sekundærviklingens resistans og knepunktspenning) oppgis per omsetning. 

10. Prøveprotokoll skal være tilgjengelig fra sporbare  nasjonale og/ eller akkrediterte 

laboratorier og leveres sammen med strømtransformatoren. 

11. Skal i kompenserte og isolerte nett dimensjoneres for spenningsstigning som kan oppstå 

som følge av jordfeil og nettets faktiske jordfeilfaktor.  I nett med spenning 110≤Un<220 vil 

kravet gjelde for varighet av jordfeil i 8 timer.   

6.5.1.2.1 Strømtransformatorer for avregningsmåling skal oppfylle følgende krav: 

1. Strømtransformator skal oppfylle krav til maksimal omsetnings- og vinkelfeil som angitt for 

nøyaktighetsklasse 0,2S iht. relevant standard [6] og [9].  Tilkoblet byrde skal være tilpasset 

strømtransformatorens nominelle byrde slik at klassens krav til nøyaktighet oppfylles. 

2. Prøveprotokoll skal være tilgjengelig fra sporbare nasjonale og/ eller akkrediterte 

laboratorier og leveres sammen med strømtransformatoren. 

 

6.5.1.2.2 Strømtransformator for vern skal oppfylle følgende krav: 

1. Vernkjerner skal være av type 5P eller 5PR  [9].    
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2. Strømtransformatorer og sekundærkretser skal dimensjoneres slik at de oppfyller de 

kravene som tilknyttede vern stiller for korrekt funksjon.   

3. I direktejordet nett med nominell systemspenning ≥ 220 kV, skal strømtransformatorer ha 

minimum tre vernkjerner.  

4. I lavohmig eller direktejordet nett med nominell systemspenning 110 kV ≤Un<220 kV, der 

det skal benyttes dublerte ledningsvern, skal strømtransformatorer ha minimum tre 

vernkjerner.  

5. I nett med isolert eller kompensert (spolejordet) systemjording med nominell 

systemspenning ≥ 110 kV, der det skal benyttes dublerte ledningsvern, skal 

strømtransformatorer ha minimum tre vernkjerner.  

6. Dublerte vernsystem, eller to vernsystem som utgjør henholdsvis primær- og reserve-

system, skal måle på ulike vernkjerner. Samleskinnevern skal som hovedregel måle på 

separate vernkjerner. 

7. Prøveprotokoll skal være tilgjengelig for hver enkelt strømtransformator.  Denne skal vise 

metningskarakteristikken til vernkjernene (knepunktspenning), sekundærviklingens 

resistans, samt strømtransformatorens merkeverdier for vernkjernene.  For 

strømtransformatorer med sekundær omkobling skal de nevnte størrelser oppgis per 

omsetning. 

6.6 Inn- og gjeninnkoblingsautomatikk (IKA) 

IKA sørger for kontrollert sammenkobling av asynkrone nett (fasing), kontrollert sammenkobling av 

synkrone nett med hensyn til vinkelforskjell (parallelling) og eventuell spenningskontroll (retning for 

spennigssetting). 

6.6.1 Inn- og gjeninnkoblingsautomatikk for to-bryteranlegg 

6.6.1.1 Funksjonskrav til bestykning for to-bryteranlegg ≥ 220 kV  
For to-bryteranlegg i nett ≥ 220 kV skal hver effektbryter ha funksjonalitet for innkoblingsautomatikk 

i uavhengige enheter. Innkoblingsautomatikk for begge brytere kan likevel legges i felles enhet når 

automatikk er integrert i avgangens objektmaskin. 

6.6.1.2 Funksjonskrav til bestykning for to-bryteranlegg 110 ≤ Un < 220 kV 

For to-bryteranlegg i nett 110≤Un<220 kV skal hver effektbryter i felt for kraftledninger ha 

funksjonalitet for innkoblingsautomatikk i uavhengige enheter. Innkoblingsautomatikk for hver 

bryter kan likevel legges i felles enhet når: 

• Innkoblingsautomatikk er integrert i avgangens objektmaskin 

eller når: 

• Aktuelt felt for kraftledning har enkelt vernsystem 

For øvrige felt anbefales at hver effektbryter har funksjonalitet for innkoblingsautomatikk i 

uavhengige enheter når innkoblingsautomatikk ikke er integrert i avgangens objektmaskin. 

6.6.2 Funksjonskrav for inn- og gjeninnkoblingsautomatikk 
Effektbrytere hvor fasing til, eller parallelldrift med nett med nominell systemspenning ≥ 33 kV kan 

forekomme, skal ha utstyr for kontrollert innkobling (KONIK) 
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DEL III - FORBRUK 
9 Forbruk - omfang og virkeområde 

9.1 Omfang 
NVF del III omfatter nettanlegg tilknyttet regional- og transmisjonsnettet. Krav i denne del av NVF vil 

gjelde i tilknytningspunktet og/ eller tilkoblingspunktet for nettanlegget.  NVF del III omfatter krav 

for forbruk tilknyttet Regional- og transmisjonsnettet. Dette inkluderer også forbruk som er 

tilknyttet via HVDC overføring. 

9.2 Definisjoner og notasjoner 

(1) Forbruksanlegg er et anlegg som forbruker elektrisk energi og som er tilknyttet via et eller 
flere tilknytningspunkt til distribusjonsnett, regional- eller transmisjonsnett.  

(2) 'Forbruksanlegg tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet' er et forbruksanlegg som har 
tilknytning til regional- eller transmisjonsnettet. 

(3) 'Distribusjonsanlegg' omfatter selve tilknytningen eller det elektriske anlegget og utstyret som 

brukes i tilknytningen. 

(4) 'Forbruksenhet' er et udelelig sett av innretninger, med utstyr som aktivt kan kontrolleres av 

eier av forbruksanlegget eller av et lukket distribusjonsnett, enten individuelt eller 

sammenslått som en del av forbruksaggregering via tredje part. 

(5) 'Lukket distribusjonsnett' er et distribusjonsnett som er innenfor et industrianlegg, og som 

ikke forsyner privat forbruk. 

(6) 'Hovedutstyr for forbruk' betyr minst ett av følgende utstyr: motorer, transformatorer, 

høyspenningsutstyr i tilknytningspunktet og på prosessanlegget. 

(7) 'Distribusjonsnett' – inkluderer også distribusjonsanlegget, tilknytningen til overliggende nett. 

(8) 'Maksimal importkapasitet' – her forstås 'maximum import capability' med den maksimale 

importen av aktiv effekt som er gitt av nettavtalen mellom forbruk og distribusjonsnett 

tilknyttet transmisjonsnettet. 

(9) 'Maksimal eksportkapasitet' – her forstås 'maximum export capability' med den maksimale 

eksport av aktiv effekt som er gitt av nettavtalen mellom forbruk og distribusjonsnett 

tilknyttet transmisjonsnettet. 

(10) 'Underfrekvensvern – den engelske definisjonen beskriver en handling med frakobling av last 

ved lav frekvens. Når denne handlingen knyttes til automatikk betegner vi utstyret som 

benyttes som underfrekvensvern. I Norge benytter vi et slikt vern for frekvensstyrt 

belastningsfrakobling. 

(11) 'Underspenningsvern' – den engelske definisjonen beskriver en handling med frakobling av 

last ved lav spenning. Når denne handlingen knyttes til automatikk betegner vi utstyret som 

benyttes som underspenningsvern. I Norge benytter vi et slikt vern for spenningsstyrt 

belastningsfrakobling. 

(12) 'Trinnkobler' – er det som i dag betegner transformatorens trinnkobler. Trinnkobleren på 

store krafttransformatorer er i Norge normalt koblet til automatisk spenningsregulering. 
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(13) 'Blokkering av signaler til trinnkobler' – en funksjon som blokkerer signalet for automatisk 

spenningsregulering ved lave spenninger. 

(14) 'Driftssentral' – med dette forstås 'control room' som driftssentral hos aktuelt nettselskap 

og/eller systemansvarlig. 

(15) 'Blokkvis innkobling av last' – Gjeninnkobling av forbruk ved maksimale laststeg for aktiv 

effekt under gjenopprettelse av kraftsystemet etter blackout.  

(16) 'Aggregering av forbruk' er en samling av forbruksanlegg eller lukkede distribusjonsnett som 

kan driftes som en samlet enhet eller lukket distribusjonsnett med den hensikt å tilby en 

eller flere forbrukerfleksibilitetstjenester. 

(17) 'Forbrukerfleksibilitet – styring av systemfrekvens' er forbruk innenfor et forbruksanlegg 

eller lukket distribusjonsnett som er tilgjengelig for reduksjon eller økning av last som følge 

av frekvenssvingninger, og som er gjort ved hjelp av en automatisk respons fra 

forbruksanlegget eller det lukkede distribusjonsnettet for å redusere frekvenssvingningene. 

(18) 'Forbrukerfleksibilitet – hurtig styring av aktiv effekt' er forbruk innenfor et forbruksanlegg 

eller lukket distribusjonsnett som er tilgjengelig for hurtig regulering av aktiv effekt ved 

frekvensavvik, og som resulterer i hurtig endring i den aktive effekten. 

(19) 'Nettanlegg' vil si et anlegg for transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft. Nettanlegg kan 

betegne både transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett.   

For et lukket distribusjonsnett, som ligger innenfor et industrianlegg for å forsyne et 

forbruksanlegg, vil det elektriske anlegget som brukes i tilknytningen til overliggende nett 

også være inkludert i betegnelsen nettanlegg, og skal slik følge relevante krav til nettanlegg. 

Dette anlegget for tilknytning betegnes også som distribusjonsanlegg ('distribution facility). 

(20) Tilknytningspunktet (POC - Point of Connection) for et nett- eller forbruksanlegg defineres på 

høyspentside av transformator som tilknytter nett- eller forbruksanlegget, uavhengig av 

hvor eierskapsgrensen går. Ved tilknytning med treviklingstransformator defineres POC 

tilknytningspunktet på terminalene med høyest spenning. 

(21) Tilkoblingspunkt (PCC - Point of Common Coupling) for et nett- eller forbruksanlegg 

defineres av det punktet i nettet hvor eierskapsgrensen går. Det kan slik være enten på 

lavspentside, eller på høyspentside av transformator som forsyner et nett- eller 

forbruksanlegg. I tilfelle tilknytning uten transformator, da vil tilknytning- og tilkoblingspunkt 

være samme sted/punkt. 

  

NVF 
2022 



NVF - Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet 
Høringsutkast for NVF2022   

  

 

  Høring desember 2021 – Vedlegg til retningslinjer fos § 14: NVF  – Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (21/01179-1)    92 
 

Åpen informasjon / Public information 

10.5.1.2.1 Praktisering av behovsprøving for vern og beskyttelse av forbruksanlegg og nettanlegg 

tilknyttet regional- eller transmisjonsnett – frekvensvern og spenningsvern 

Av hensyn til systemdriften er det ønskelig å begrense bruk av frekvensvern eller 

underspenningsvern. Bruk av frekvensvern og underspenningsvern som systemvern er regulert ved 

fos § 21. Se også retningslinjer for fos § 21 for praktisering i forhold til systemvern. 

I tilfelle konsesjonær vil benytte et vernsystem i tilknytningspunktet og/ eller tilkoblingspunktet som 

inkluderer frekvensvern eller under-/ overspenningsvern for beskyttelse av eget anlegg, da skal 

funksjonalitet for vernsystem behovsprøves. Systemansvarlig vil legge følgende punkter til grunn for 

behovsprøvingen: 

1. Begrunnelse for frakopling og beskyttelse av anlegg, filosofi for beskyttelse 

2. Forbruks- eller nettanleggets lokasjon og funksjon i nettstruktur (geografisk, nettnivå, 

nett-topologi mm) 

3. Forbruks- eller nettanleggets størrelse og omfang 

4. Teknologi (type anlegg, og aktuell funksjonalitet) 

5. Konsekvens for kraftsystemet  

6. Høringsuttalelser 

10.5.2 Funksjonskrav til kontroll og informasjonsutveksling for forbruksanlegg 

og nettanlegg tilknyttet regional- og transmisjonsnettet 
Forbruksanlegg og nettanlegg tilknyttet regional- og transmisjonsnettet skal følge funksjonskrav om 

kontroll og informasjonsutveksling angitt i kapittel 6 Kontrollanlegg. 

10.5.2.1 Praktisering av funksjonskrav om informasjonsutveksling til forbruksanlegg og 

nettanlegg -krav gjelder anlegg som brukes i tilknytningen til regional- eller 

transmisjonsnettet 
For et forbruksanlegg eller distribusjonsnett, vil det være anlegget som brukes i tilknytningen og 

eller tilkoplingen til regional- og transmisjonsnettet som skal følge funksjonskrav ved kapittel 6.2 og 

6.5. 

Systemansvarliges vurdering og beslutning knyttet til behov for informasjonsutveksling, og hvilke 

målinger og meldinger som skal overføres, vil bli fastsatt og formidlet i et fos § 18 vedtak. 
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12.7.7 Feilskriverutstyr  (X) X  

12.7.8 Vern X X X  

12.7.9 Generatortransformator  X X X  

12.7.10 Produksjonsradial X X X  

 

12.7.1  Informasjonsutveksling 
12.7.1.1 Funksjonskrav 
Synkrone produksjonsenheter der systemansvarlig har fattet vedtak om overføring av målinger og 

meldinger iht. fos § 18 skal ha mulighet for å overføre de målinger og meldinger til systemansvalig 

som er nødvendig for å overvåke kraftsystemet.  

Målingene for driftskontroll skal være utført ha kvalitet etter retningslinjer angitt i kap. 6.2 og 

6.5.følgende kriterier:  

1. 1. Strøm og spenning – maksimalet 0,2 % avvik  

2. 2. P og Q – maksimalet 0,5 % avvik 

3. Frekvens – maksimalt 0,015 % avvik 

4. Bryterstilling skal overføres med maksimalt 1 sekund forsinkelse 

5. Målinger og meldinger for diskrete verdier (for eksempel frekvensreguleringsstatikk eller 

spenningsstatikk) er kalibrerte og korrekte ved systemansvarliges mottak. 

Det skal kunne overføres målinger fra produksjonsenheter iht. punktene i Figur 12-13, Figur 12-14 og 

Figur 12-15. For alle punkter skal det kunne utveksles for målinger av aktiv- og reaktiv effekt, 𝑃 og 𝑄, 

samt bryterposisjoner for hosliggende bryter (der relevant). I PCC skal også spennings- og 

frekvensmålinger kunne utveksles. Dersom der er andre typer tilkoblinger, kan systemansvarlig 

beslutte andre målepunkter. 

 

FIGUR 12-13: PLASSERING AV MÅLEPUNKTER (RØDE PRIKKER) FOR SYNKRONE PRODUKSJONSENHETER.  

 

FIGUR 12-14: PLASSERING AV MÅLEPUNKTER (RØDE PRIKKER) FOR SYNKRONE PRODUKSJONSENHETER, HER ILLUSTRERT MED 

TILKNYTNING MED EN PRODUKSJONSRADIAL. 
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14.7 Apparat- og kontrollanlegg 
TABELL 14-17: OVERSIKT OVER HVILKE KRAFTPARKER SOM OMFATTES AV KRAVENE I KAPITTEL 14.7. MARKERINGEN «X» 

INDIKERER AT FUNKSJONSKRAVET GJELDER, «(X)» INDIKERER AT FUNKSJONSKRAVET KAN BEHOVSVURDERES. 

Krav Type Merknad 

B C D 

14.7.1 
Informasjonsutveksling 

 X X Informasjonsutveksling kreves kun 
for anlegg med fos § 18 vedtak 

14.7.2 Kommunikasjon  X X  

14.7.3 Fjernstyring  (X) (X) Behovsvurderes  

14.7.4 Prioritet vern, 
kontrollanlegg og 
regulatorer 

 X X  

14.7.5 Feilskriverutstyr  (X) X Behovsvurderes 

14.7.6 Vern X X X  

14.7.7 
Parktransformator  

 X X  

14.7.8 
Produksjonsradial 

 X X  

 

14.7.1  Informasjonsutveksling 

14.7.1.1 Funksjonskrav 
Kraftparker der systemansvarlig har fattet vedtak om overføring av målinger og meldinger iht. fos § 

18 skal ha mulighet for å overføre de målinger og meldinger til systemansvarlig som er nødvendig for 

å overvåke kraftsystemet. 

Målingene for driftskontroll skal være utført ha kvalitet etter retningslinjer angitt i kap. 6.2 og 6.5. 

følgende kriterier;  

1. Strøm og spenningsmålinger– maksimalet 0,2 % avvik 

2. P og Q –maksimalet 0,5 % avvik  

3. Frekvens – maksimalt 0,015 % avvik 

4. Bryterstilling skal overføres med maksimalt 1 sekund forsinkelse 

5. Målinger og meldinger for diskrete verdier (for eksempel frekvens- og spenningsstatikk) er 

kalibrerte og er korrekte ved systemansvarliges mottak. 

Det skal kunne overføres målinger fra kraftparken iht. punktene i Figur 14-14 og Figur 14-15. For alle 

punkter skal det kunne utveksles for målinger aktiv- og reaktiv effekt, 𝑃 og 𝑄, samt 

bryterposisjonene. I PCC skal også spenning- og frekvensmålinger kunne utveksles. 
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18.5 Kontrollanlegg 

TABELL 18-14: OVERSIKT OVER FUNKSJONSKRAV OM KONTROLLANLEGG FOR HVDC SYSTEMER. MARKERINGEN «X» INDIKERER AT 

FUNKSJONSKRAVET GJELDER, «(X)» INDIKERER AT FUNKSJONSKRAVET KAN BEHOVSPRØVES. 

Gyldighet Behovsvurdering 

Informasjonsutveksling X  Informasjonsutveksling kreves kun for anlegg med 

fos § 18 vedtak 
Kommunikasjon X 

Fjernstyring (X) 

Prioritet kontroll X 

Vern X 

Feilskriverutstyr X 

 

18.5.1 Informasjonsutveksling 

18.5.1.1 Funksjonskrav 

HVDC-systemer der systemansvarlig har fattet vedtak om utveksling av målinger og meldinger iht. fos 

§ 18 skal ha mulighet for å overføre de målinger og meldinger til systemansvarlig som er nødvendig for 

å overvåke kraftsystemet. 

Målingene for driftskontroll skal være utført ha kvalitet etter retningslinjer angitt i kap. 6.2 og 

6.5.følgende kriterier;  

1. Strøm og spenning – maksimalt 0,2 % avvik 

2. P og Q –maksimalt 0,5 % avvik 

3. Frekvens – maksimalt 0,015 % avvik 

4. Bryterstilling skal overføres med maksimalt 1 sekund forsinkelse 

5. Målinger og meldinger for diskrete verdier (for eksempel frekvens- og spenningsstatikk) er 

kalibrerte og er korrekte ved systemansvarliges mottak. 

18.5.1.1.1 Praktisering 

Hvilke punkter det skal overføres fra, og hvilke målinger og meldinger som overføres, fra besluttes og 

formidles i et fos § 18 vedtak. Systemansvarlig vurderer behovet i hver enkelt sak og fatter kun vedtak 

i de tilfeller hvor informasjon skal utveksles. 

18.5.2 Kommunikasjon  

18.5.2.1 Funksjonskrav 
Det skal benyttes kommunikasjonsprotokoll i henhold til spesifikasjoner fra systemansvarlig. Det skal 

benyttes protokoll fra NEK (EN 60870-6-802), referanse [5], dersom ikke annet er spesifisert. 

Informasjon skal kunne overføres med kryptering dersom systemansvarlig beslutter at dette er 

nødvendig. Kryptering kan også etterspørres av tiltakshaver.  

Informasjon fra HVDC systemet til systemansvarlig skal ha en tilgjengelighet som er høy nok for å sikre 

tilfredsstillende levering- og driftssikkerhet. 
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