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Ny Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet

Sted, Radisson Blu Nydalen, 19. Juni 2018



Agenda – Møte 1
• Velkommen, presentasjonsrunde

• Statnetts oppdrag og bransjens involvering

• Forventninger (til gruppe og til Statnett), arbeidsprosess

• Opplegg for arbeidet, diskusjon innspill 

• Virksomhetsområde for Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet

• Retningslinjer til fos, konsekvenser for NVF

• Organisering av tilknytningskoder vs FIKS/NVF

• Funksjonalitet for nettanlegg etter implementeringen av tilknytningskoder

• Møteplan 2018

• Oppgaver til neste møte

• Eventuelt

Fremtiden er elektrisk



Presentasjonsrunde

• Navn

• Selskap/organisasjon

• Kort bakgrunn og nåværende rolle

• Forventninger til arbeidet?

Fremtiden er elektrisk



Oppdrag og organisering av 

arbeidet 

• Oppdrag: NVE har bedt Statnett om å oppdatere FIKS
• Innenfor dagens fos 14
• Ny FIKS/ NVF med utforming slik at den senere kan fungere som veileder til kravene i 

tilknytningskodene.

• Forventninger
• Til referansegruppe:  Det er ønskelig at faste bransjerepresentanter deltar gjennom 

hele arbeidet med forpliktelse om å forankre bransjens og de ulike aktørenes 
synspunkter underveis i arbeidet. 

• Sluttprodukt;  Ny FIKS / NVF omforent med bransjens behov.

• Arbeidsprosess
• Involvering av bransjeorganisasjoner 

Diskusjon av overordnede problemstillinger
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Virkeområde: Forvaltningsvedtak (FVT) eller Avtale

Fremtiden er elektrisk

Forvaltningsvedtak 

Fos 14   Iht dagens            

FIKS

Sentralnett

Tilknyttede

anlegg

FIKS 2012:

Regionalnett

Tilknyttede 

anlegg

132

110

66/47/33

420

300

132

kV

Transmisjons

nett 

(Sentralnett)

(Grid Codes: RfG, DCC og HVDC) Ny FIKS/ NVF: 

Regional

Nett

11 / 22

(132 kabel)

Distribusjons

Nett

Anlegg uten

Konsesjon

Produksjon

< 1 MW

AVTALE

Iht. TILKOPLINGS

FORORDNINGER

Gamle/ eksisterende anlegg => 

Forvaltningsvedtak Fos 14   

også iht Ny FIKS/ NVF

? Avhengig av revidert FOS ?

Nasjonal veileder 

for funksjonskrav i 

kraftsystemet

N

V

F

F

I

K

S



Nettkoder/forordninger og FIKS/ NVF

Fremtiden er elektrisk

HVDC

DCC

RfG

EU-forordninger:

HV

DCD

C

C
RfG

Nettanlegg (fos §14)
type anlegg, klassifisering

Spesifisering/veiledning
Krav 

Datautveksling 

Tester

Rapporteringssystemer

Idriftsettelsesdokumenter

Vurdering av unntakssøknader

Vurdering av vesentlig endring

Standardisering av 

RSO-krav
Fullstendig

definert

Spesifiseres

lokalt

Spesifiseres

ved tilknytning

Av RSO i 

koordinering 

med TSO

Av RSO

Av RSO i 

koordinering 

med TSO

Av RSO

Godkjennes 

av NVE

Spesifiseres

nasjonalt av 

TSO eller 

RSO

Europastandarder

(type A, B?)

Vise/referer til

ikke fullstendig 

inkludert i 

tilknytningskodene

Oversatt ordrett 

+ evt EØS-

tilpasninger

Standarder 

utarbeides av 

CENELEC, NEK gir 

norske innspill 

gjennom NK8

NVE skal 

godkjenne forslag 

til nasjonalt 

spesifiserte krav. 

(RfG Art 7.4) 

Statnett oppdaterer/ utarbeider en 

ny nasjonal veileder for 

funksjonskrav i kraftsystemet,

som inkluderer alle 

funksjonskravene i kraftsystemet. 

(nett og produksjon).

Beslutninger fra 

NVE: Overføre 

ansvar fra RSO til 

TSO? (Art 7.9)

2019



Fos er i utvikling – inkl. fos § 14

• Fos er i endring
• NVE gjennomfører nå en stegvis, men total gjennomgang av bestemmelsene i fos

• Flere av bestemmelsene gjøres mer overordnet

• Det innføres ny bestemmelse (§ 28a) om retningslinjer

• Fos § 14 er en av bestemmelsene som ennå ikke er endret, men noe 

kjenner vi
• Fos skal tilpasses kommende europeisk regelverk etter hvert som dette 

implementeres

• Vedtakskompetansen for tilknytning av produksjonsanlegg vil kunne bli justert

• Vedtakskompetansen for nettanlegg må NVE ta stilling til
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Retningslinjer til fos 
• Systemansvarliges vedtak skal være basert på godkjente retningslinjer

• Retningslinjene skal gi informasjon om hvilke kriterier som 
systemansvarlig vil basere sine vedtak på
• Kriterier for bruk av og valg mellom ulike virkemidler
• Utformes i tråd med til enhver tid relevant EØS-regelverk

• Der systemansvarlig skal vedta noe det søkes om (fos § 14), skal 
retningslinjene angi kriteriene for å få søknaden godkjent

• NVE forventer at FIKS inngår som en del av retningslinjene
• Gjelder først når § 14 er endret, og omfattet av krav om retningslinjer
• Endringer i FIKS skal da senere følge samme prosess og krav om høring som 

andre endringer av retningslinjene
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Organisering av tilknytningskoder vs FIKS/NVF
Gjennomgang av krav i nettkoder og virkeområde

Sted, dato



Organisering – Tilknytningskodene (CNC)
• Requirements for Generators

• General provisions

• Requirements

• Synchronous

• Power Park Modules

• Operational notification procedure for connection

• Compliance

• Derogations

• Transitional arrangements for emerging technologies

• Final provisions

• Demand Connection Code

• General provisions

• Connection of transmission-connected demand facilities, transmission-connected distributions facilities and distribution systems

• Connection of demand units used by a demand facility owener or a closed distribution system to provide demand respond 

services to system operators

• Compliance

• Applications and Derogations

• Non-binding guidance and monitoring of implementation

• Final provisions

• HVDC

• General provisions

• General requirements for HVDC connections

• Requirements for DC-connected power park modules and remote-end HVDC converter stations

• Information exchange and coordination

• Operational notification procedure for connection

• Compliance

• Derogations

• Final provisions



Organisering – RfG – Tekniske krav

• Requirements for Generators - RfG

• Requirements

• Synchronous

• A, B, C og D

• Virkeområde, frekvens, spenning, robusthet, vern, informasjonsutveklsing

• Power Park Modules

• A, B, C og D

• Virkeområde, frekvens, spenning, robusthet, vern, informasjonsutveklsing

• Compliance

• A, B, C og D
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Organisering – DCC – Tekniske krav

• Demand Connection Code - DCC
• Connection of transmission-connected demand 

facilities, transmission-connected distributions facilities 
and distribution systems
• Spenning, frekvens, utveksling av reaktiv effekt, 

vern, frakobling og gjeninnkobling av forbruk

• Connection of demand units used by a demand facility 
owener or a closed distribution system to provide 
demand respond services to system operators
• Legge til rette for utviklingen av 

forbrukerfleksibilitet, ved å legge føringer på hvilke 
tekniske krav som må følges ved tilbud av 
forbrukerfleksibilitet

• Information exchange and coordination

• Compliance
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Organisering – HVDC – Tekniske krav

• HVDC

• General requirements for HVDC connections

• Virkeområde, frekvens, spenning, robusthet, vern

• Requirements for DC-connected power park modules and remote-end HVDC 

converter stations

• Virkeområde, frekvens, spenning, robusthet, vern

• Information exchange and coordination

• Compliance
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Organisering FIKS

• Virkeområde, rollefordeling og hjemmelsgrunnlag

• Nettanlegg 

• Produksjonsanlegg 

• Vern i sentralnettet 

• Vern i regionalnett 

• Feilskrivere 

• Spesifikasjon for krav til turbinregulatorer i norske 

vannkraftaggregater 

• Spesifikasjon for reguleringstekniske krav til 

magnetiseringssystemer og dempetilsatser 

• Definisjoner, ord og uttrykk 

• Informasjon om praktisering av systemansvaret 

• Søknadsmal fos saker
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Organisering FIKS – Tekniske krav

• Nettanlegg 
• Regionalnett

• Sentralnett

• Produksjonsanlegg 
• Generelt

• Vannkraft

• Vindkraft

• Termisk 

• Strømrettere

• Kontrollanlegg 

• Fault Ride Through

• Krav til måling

• Vern i sentralnettet 
• Nettanlegg (ledning, transformator, ulike 

jordingssystemer osv.)
• Produksjonsanlegg

• Vern i regionalnett 
• Nettanlegg (ledning, transformator, ulike 

jordingssystemer osv.)
• Produksjonsanlegg

• Feilskrivere 

• Vedlegg 1 - Spesifikasjon for krav til 
turbinregulatorer i norske vannkraftaggregater 

• Vedlegg 2 - Spesifikasjon for reguleringstekniske 
krav til magnetiseringssystemer og 
dempetilsatser 
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FIKS vs CNC- Hovedmomenter

• Virkeområde, rollefordeling og hjemmelsgrunnlag
• Hver CNC har egne kapitler om overordnede bestemmelser

• Nettanlegg 
• Finnes ikke i CNC

• Vern
• Ingen detaljkrav i CNC

• Ingenting om vern i nettanlegg

• RfG inneholder krav til prod.enheter – ikke eget kapittel som FIKS

• Kravetterlevelse (compliance)
• FIKS er mangelfull 

• Noen vage krav for vannkraft

• CNC har krav til produksjon, HVDC og forbruk
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FIKS vs RfG - Hovedmomenter

• Kravetterlevelse (compliance)
• FIKS er mangelfull 

• RfG har ulike krav til A,B,C og D

• Gyldighet for krav;
• RfG inndeling av krav gjeldende for  A,B,C og D (MW-grenser)

• FIKS angis innledningsvis etter MVA, og for hvert enkelt krav når relevant

• Type produksjon;
• FIKS er delt etter primærkilde (vann, vind, termisk)

• RfG er delt etter nettilkobling (synchronous, power park modules)
• I praksis er delingen etter vann+termisk og vind+sol
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??, xx.xx.xxxx

Funksjonskrav og koordinering av funksjonalitet for 

nettanlegg etter implementeringen av EUs 

tilknytningsregelverk



Bakgrunn og problemstilling
• Det kommer nytt europeisk tilknytningsregelverk for produksjon, HVDC og forbruksanlegg som vil 

bli del av norsk regelverk. Det nye regelverket for tilknytning omtaler ikke nettanlegg. NVE er i 
gang med revisjoner av fos for å legge til rette for det kommende EU-regelverket. I tillegg til dette 
vil el-direktivets todeling av kraftsystemet kunne påvirke rollefordelingen mellom TSO og DSO, 
også for kravstilling av nettanlegg. 

• Siden nettanlegg ikke omtales av nytt europeisk regelverk anser vi det som viktig at vi tar stilling 
til både kravene og ansvar og roller i forbindelse med kravstillingen.

• Problemstillingen sees i lys av formålet med fos § 14, kommende regelverksendringer, 
todelingen av kraftsystemet (transmisjonsnett og distribusjonsnett), dagens FIKS-krav og 
erfaringer fra systemansvarliges saksbehandling. 

• Vi tar i hovedsak for oss behov for kravstilling og koordinering, og ser i mindre grad på hvordan 
nettanlegg eventuelt vil påvirkes av tilknytningsreglenes avtalebaserte regulering.

• På denne bakgrunn har systemansvarlig gjennomgått funksjonskravene og koordinering av 
funksjonskravene til nettanlegg gitt av fos.
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Gjennomgang av dagens krav til 

nettanlegg

• Det har blitt utført en overordnet gjennomgang av dagens krav til nettanlegg, 

for å vurdere behov og nytte ved de aktuelle kravene. Målet med 

gjennomgangen har vært å finne ut hvilke krav i FIKS som er faktiske 

funksjonalitetskrav med systembegrunnelse, som fortsatt bør/må følges opp i 

fremtiden. 

• For krav vi mener er hjemlet i annet regelverk, og ikke hører til under 

systemansvaret har vi sett på hvem som har ansvaret og hvorvidt vi mener det 

er behov for å tydeliggjøre, og eventuelt overføre ansvar, eller sørge for at vi 

har klare hjemler eller føringer for en slik oppfølging. 
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Gjennomgang av dagens krav til 

nettanlegg

Grupperingen har synliggjort følgende hovedkategorier:

1. Funksjonskrav som har betydning for totalsystemet, som systemansvarlig bør følge opp 

gjennom fos § 14.

2. Krav som er hjemlet i annet regelverk, som ikke er relevant for totalsystemet, men er knyttet til 

eksempelvis anleggseiers ansvar for egne anlegg.

3. Krav som er hjemlet i annet regelverk, men som har betydning for totalsystemet og 

systemansvarlig.

4. Krav som krever sentral koordinering ut over dagens oppfølging.

5. Krav som er regulert gjennom andre paragrafer i fos, men hvor det er naturlig med en 

oppfølging gjennom fos § 14-prosessen.
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Funksjonskrav som har betydning for totalsystemet, 

som systemansvarlig bør følge opp gjennom fos § 14

• Kravene vi mener fortsatt bør følges opp av systemansvarlig.

• Eksempel

Fremtiden er elektrisk

1.

Krav i FIKS Hjemlet i hvilke(t) 

regelverk

Vår vurdering Kritikalitet Behov for å 

tydeliggjøre 

ansvar?

Kabelanlegg –

Skal tåle 

spenning fase –

jord i opptil 8 

timer.

Fremkommer bare 

av FIKS

Krav om 8 timer er stilt ut fra 

hensynet til 

forsyningssikkerhet (slippe å 

koble bort kabelanlegg ved 

flere påfølgende jordfeil).

Dersom vi ikke følger opp vil 

alle dimensjonere etter 

FEF-krav om 2t feilklarering 

av jordfeil i spolejordede 

nett

Tydeliggjøre hva 

systemansvarlig 

tar ansvar for

Spoler i 132 kV 

nett skal 

dimensjoneres 

for 8t drift ved 

merkestrøm

Fremkommer bare 

av FIKS

Krav om 8 timer er stilt ut fra 

hensynet til 

forsyningssikkerhet (slippe å 

koble bort kabelanlegg ved 

flere påfølgende jordfeil).

Dersom vi ikke følger opp vil 

alle dimensjonere etter 

FEF-krav om 2t-spoler?

Tydeliggjøre hva 

systemansvarlig 

tar ansvar for



Krav som er hjemlet i annet regelverk, som ikke er 

relevant for totalsystemet, men er knyttet til 

eksempelvis anleggseiers ansvar for egne anlegg.

• Dette er gjerne krav hjemlet i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) og 

forskrift om leveringskvalitet (FoL). Det er vår vurdering at vi bør være 

forsiktige med å fronte og etterspørre informasjon knyttet til krav hjemlet i 

annet regelverk, som systemansvarlig ikke er delegert forvaltningsfullmakt over 

eller delegert et entydig ansvar for å følge opp. Det kan oppfattes som om 

systemansvarlig har en annen rolle og andre fullmakter enn det vi egentlig har. 

Dette kan skape en uheldig rolleforståelse og medføre at våre uttalelser 

oppfattes som aksept av etterlevelse av krav regulert og fulgt opp av andre 

forvaltningsenheter (eksempelvis DSB eller NVE).
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Krav som er hjemlet i annet regelverk, som ikke er 

relevant for totalsystemet, men er knyttet til 

eksempelvis anleggseiers ansvar for egne anlegg.

• Eksempel

Fremtiden er elektrisk

2.

Krav i FIKS Hjemlet i 

hvilke(t) 

regelverk

Vår vurdering Kritikalitet Hvem har 

ansvaret?

Behov for å 

tydeliggjøre 

ansvar?

Kravene om å tåle 

spenninger og 

strømmer som kan 

oppstå

Kravene er dekket 

av FEF

Anleggseier 

v/driftsleder sitt 

ansvar

Konsesjonærene, 

med tilsyn fra 

DSB

Nei



Krav som er hjemlet i annet regelverk, men som har 

betydning for totalsystemet og systemansvarlig.

• Det finnes krav hvor vi i FIKS lener oss på annet regelverk, men som vi burde 

ha som selvstendige krav begrunnet i systemansvarliges ansvar og rolle. 

Fremtiden er elektrisk

3.



Krav som er hjemlet i annet regelverk, men som har 

betydning for totalsystemet og systemansvarlig.

• Et annet eksempel er komponenters krav til å tåle maksimal kortslutningsytelse i anlegget, som 

følger av FEF. For disse kravene er det viktig at det ikke henvises til annet regelverk, men at vi 

tydelig får frem viktigheten begrunnet i systemansvarliges ansvar og totalsystemets behov.

Fremtiden er elektrisk

3.

Krav i FIKS Hjemlet i 

hvilke(t) 

regelverk

Vår vurdering Kritikalitet Hvem har ansvaret?

Skal ha høy 

fleksibilitet i normal 

drift, ved feil og ved 

revisjoner

Beredskaps-

forskriften

Gir ingen ting mer konkret enn det som er 

angitt i beredskapsforskriften, men her 

burde vi tydeliggjøre systemets behov for 

fleksibilitet ut over bfes krav til 

ekstraordinære situasjoner. Komme 

tydeligere fram hvorfor systemansvarlig 

også stiller disse kravene.

Viktig for å kunne dele nettet 

hensiktsmessig ved gjenoppretting 

av feil og ved planlagte driftsstanser. 

Gi mulighet for å ha stasjonen 

funksjonsmessig intakt ved 

vedlikehold på enkeltkomponenter 

eller samleskinne. Nytten er større en 

det som formålet med 

beredskapsforskriften.

Systemansvarlig



Krav som krever sentral koordinering ut over dagens 

oppfølging.

• Det er flere krav i FIKS som vi mener krever koordinering ut over dagens oppfølging 
gjennom enkeltvedtak iht. fos § 14. Dette gjelder krav hvor man ikke bare kan se på 
funksjonene til det enkelte anlegg, og hvor det er behov for koordinering mellom 
flere konsesjonærer over potensielt store geografiske områder. 

• Eksempler på dette er koordinering av spoleytelse og begrensende 
endepunktskomponenter for forbindelser med flere involverte konsesjonærer. For 
noen av disse kravene kan det være aktuelt at vi forbedrer våre prosesser for 
oppfølging og koordinering, mens det for andre kan være aktuelt at vi styrker vårt 
samarbeid med andre miljøer i Statnett, eksempelvis gjennom tettere samspill med 
planmiljøet, som jobber med koordinering mellom Statnetts kraftsystemutredning for 
transmisjonsnettet og de regionale KSU-ansvarlige.
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4.



Krav som er regulert gjennom andre paragrafer i fos, 

men hvor det er naturlig med en oppfølging gjennom 

fos § 14-prosessen.

• Fos § 14-prosessen ligger i en tidlig fase, og åpner for å gi systemansvarlig 

informasjon og stille krav, som har nytteverdi for andre hjemler i fos. Spesielt 

aktuelt er dette for vern (§ 20), overføringsgrenser (§ 7) og anleggsdata (§

14a). Fos § 14-prosessen egner seg godt for å følge opp kommende 

endringer, men det bør komme tydelig frem hva som vurderes og hva som 

inngår i, eller ikke inngår i, vedtakene vi fatter. 

Fremtiden er elektrisk
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Krav som er regulert gjennom andre paragrafer i fos, 

men hvor det er naturlig med en oppfølging gjennom 

fos § 14-prosessen.

• Eksempel
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5.

Krav i FIKS Hjemlet i hvilke(t) 

regelverk

Vår vurdering Kritikalitet Hvem har ansvaret?

Endepunkts-

komponenter 

skal ikke være 

begrensende for 

utnyttelsen av 

termisk 

overførings-

kapasitet på 

tilknyttede 

kraftledninger.

Blir ikke fanget opp 

direkte i andre 

regelverk. Dekkes 

delvis av § 7 om 

overføringsgrenser. 

RKSU-ansvarlige er 

pålagt å utrede tiltak 

der systemansvarlig 

har avdekket reelt 

begrensende 

komponenter.

Systemansvarlig 

kan ikke pålegge 

konsejsonærene

å investere/skifte 

ut komponenter 

de ikke har 

planlagt å skifte.

Viktig å peke på dette når 

det likevel gjøres 

endringer i det aktuelle 

feltet. Det kan være store 

systemdriftskostander å 

spare ved å ha 

endepunktskomponenter 

tilpasset linjens kapasitet.

Systemansvarlig 

må påpeke og 

tydeliggjøre



Foreløpig konklusjon

Det er fortsatt behov for kravstilling og koordinering av 

funksjonalitet for nettanlegg!
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Veien videre
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Møteplan
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NVF - Referansegruppe forslag til møteplan

Nr. Dato Sted

Møte 1 19.06.2018 Nydalen, Radisson Blue

Møte 2 23.08.2018

Møte 3 23.10.2018

Møte 4 18.12.2018



Neste møte

Fremtiden er elektrisk

 NVF Rammeverk, struktur, referanser til nettkoder

• Innhold;

• Rollefordeling og Virkeområde

• Tekniske Deler;

• Nettanlegg / Vern

• Kraftgenerering

• Forbruk

• HVDC

 Forberede underlag om Nettanlegg og Vern til neste møte.
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Eventuelt?


