
FIKS / NVF - Referansegruppe møte nr. 2
Ny Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet – Rammeverk og innhold

Nydalen alle 33, Statnett møterom - Hof. 12. sept. 2018, kl. 09:00 – 13:00



Agenda

• Velkommen

• Møteplan 2018/ 2019 

• Kort rekapitulering av struktur for koder og for FIKS 2012

• Gjennomgang av forslag til rammeverk for NVF

• Referansegruppens kommentarer på inndeling, rekkefølge, prioriteringer, Systemveiledning 

(tema/generelt)

• Prinsipper for utarbeidelse av NVF

• Introduksjon nettanlegg

• Spolejording

• Fasevis synkronisert inn- eller utkopling

• Oppgaver til neste møte (nettanlegg og vern)

• Eventuelt

Fremtiden er elektrisk
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Møteplan

Varighet Sted Dato Tema

Møte 1
Nydalen, 

Radisson Blu 19.06.2018 Arbeidsprosess og -plan.

Møte 2

Statnett, Nydalen Allé 

33, HOF møterom 12.09.2018

Rammeverk og innholdsfortegnelse til 

NVF, pluss introduksjon til Nettanlegg

Møte 3
Statnett, Nydalen Allé 

33, møterom Svartisen 14.nov Nettanlegg og Vern

Møte 4
Statnett, Nydalen Allé 

33, møterom Svartisen 17.01.2019 Forbruk & DCC koden

2 dager Møte 5
Statnett, Nydalen Allé 

33, møterom Svartisen 12&13 mars Produksjonsanlegg og RfG

2 dager Møte 6
Statnett, Nydalen Allé 

33, møterom Svartisen 8.og 9.mai HVDC og evt.  RfG

Møte 7

Statnett, Nydalen Allé 

33, møterom Svartisen
12.jun

Virkeoråde & Rollefordeling, 

samt oppsummering Nettanlegg

2 dager Møte 8 Doodle 20,21,22 21&22.aug Gj.gang høringsutkast



Fra møte 1 – Struktur Tilknytningsforordningene (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



Fra møte 1 - Organisering av FIKS 2012

• 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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Fra møte 1: 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 

Fremtiden er elektrisk



Fra møte 1: 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

Fremtiden er elektrisk



NVF - Rammeverk

Forslag til innholdsfortegnelse

Fremtiden er elektrisk



Mål

• Brukervennelighet
• Navigasjon

• Tydelighet

• Avgrensinger og ansvarsoverlevering

• Interaktivitet
• Nettversjon med sortering

Fremtiden er elektrisk



Forslag

NVF

Nettanlegg

Overføring

Transformatorstasjon/

koblingsstasjon

Kontrollanlegg

Vern

Forbruk
Transmisjonsnett

Distribusjonsnett

HVDC

Mellomlandsforbindelser

Forbruk

Produksjon

Produksjonsanlegg
Synkron

Kraftparkenheter
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Forslag

Fremtiden er elektrisk

Synkron

Tålegrenser Spenningsområde

Frekvensområde

RoCoF

Aktiv effekt Dimensjonering

Turbinregulator

Reguleringstabilitet og -ytelse

Reaktiv effekt
Dimensjonering - Reaktiv 
ytelse

Magnetiseringsutstyr

Reaktiv regulering

Robusthet og gjenoppbygning Respons ved feil

Gjenoppbygning

Systemdrift Kontrollanlegg

Vern

Nullpunkt gen.trafo

Synkronisering

Kravetterlevelse (compliance) Simuleringer 

Prøver

NVF

Nettanlegg

Overføring

Transformatorstasjon/

koblingsstasjon

Kontrollanlegg

Vern

Forbruk
Transmisjonsnett

Distribusjonsnett

HVDC

Mellomlandsforbindelser

Forbruk

Produksjon

Produksjonsanlegg
Synkron

Kraftparkenheter



Forslag
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Synkron

Tålegrenser Spenningsområde

Frekvensområde

RoCoF

Aktiv effekt Dimensjonering

Turbinregulator

Reguleringstabilitet og -ytelse

Reaktiv effekt
Dimensjonering - Reaktiv 
ytelse

Magnetiseringsutstyr

Reaktiv regulering

Robusthet og gjenoppbygning Respons ved feil

Gjenoppbygning

Systemdrift Kontrollanlegg

Vern

Nullpunkt gen.trafo

Synkronisering

Kravetterlevelse (compliance) Simuleringer 

Prøver

Metadata

Gyldighet (A, B, C, D)

Ref. NC

Funksjonskrav

Veiledning*

Ansvar for innstillinger*

*Ved behov

NVF

Nettanlegg

Overføring

Transformatorstasjon/

koblingsstasjon

Kontrollanlegg

Vern

Forbruk

Transmisjonsnett

Distribusjonsnett

HVDC

Mellomlandsforbindelser

Forbruk

Produksjon

Produksjonsanlegg

Synkron

Kraftparkenheter



Fordeler
• Enklere å avgrense relevante kapitler til aktører

• Ingen: "Finnes det noe andre kapitler jeg må passe på?"

• Ved endringer vil man kunne sende avgrensede deler på høring

Fremtiden er elektrisk

Produksjonsanlegg
Synkron

Kraftparkenheter

NVF

Nettanlegg

Overføring

Transformatorstasjon/

koblingsstasjon

Kontrollanlegg

Vern

Forbruk

Transmisjonsnett

Distribusjonsnett

HVDC

Mellomlandsforbindelser

Forbruk

Produksjon

Produksjonsanlegg

Synkron

Kraftparkenheter



Fordeler med trestruktur

• Databasestruktur

• Overskriftene blir 

metadata som man kan 

sortere på i en eventuell 

online versjon

Fremtiden er elektrisk

FIKS

Type aktør

Type anlegg

Kravområde

Krav

Detaljer



NVF - Hovedstruktur

Fremtiden er elektrisk

• DEL I – Generelle føringer
Virkeområde, Roller og Ansvar, prosesser, unntak, dokumentasjon og analyser, kost-nytte analyse

• DEL II – Nettanlegg
Generelt, nettanlegg (krav fordelt på spenningsnivå), Kravetterlevelse

• DEL III – Forbruk
Generelt, Tilknytning av forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, og distribusjonsanlegg   tilknyttet 

transmisjonsnettet og distribusjonsnett, Tilknytning av forbruksanlegg tilknyttet distribusjonsnettet (til 

diskusjon), Kravetterlevelse

• DEL IV – HVDC
Generelt, HVDC Mellomlandsforbindelser, HVDC for tilknytning av forbruk, HVDC for tilknytning av 

produksjon, Kravetterlevelse

• DEL V – Produksjonsanlegg
Generelt, Funksjonskrav til synkrone produksjonsenheter, Funksjonskrav til kraftparker, Kravetterlevelse



Fremtiden er elektrisk

NVF 

NVF  

DEL I - Generelle føringer
1 Virkeområde

2 Roller og ansvar

3 Prosesser

4 Unntak

5 Dokumentasjon og analyser

5.1 Kost-Nytte analyse

DEL II - Nettanlegg
6 Generelt

6.1 Notasjoner

6.2 Definisjoner

NVF - Struktur



Fremtiden er elektrisk

NVF - DEL II, Nettanlegg

7 Overføring

7.1 Kraftledning

7.2 Kabel(anlegg)

8 Transformatorstasjon/ koblingsstasjon

8.1 Stasjonsløsning

8.1.1 T-avgrening

8.2 Komponenter

8.2.1 Effektbryter

8.2.2 Skillebryter

8.2.3 Kombinasjonsbryter

8.3 Transformator



8.4 Reaktive komponenter
8.4.1 Kondensatorbatteri

8.4.2 Reaktor

8.4.3 SVC-anlegg

8.4.4 Roterende fasekompensator

8.5 Jordstrømskompensering

9 Kontrollanlegg

9.1 Informasjonsutveksling

9.2 Fjernstyring

9.3 Måleutstyr

9.4 Feilskriver/PMU

Fremtiden er elektrisk

NVF - DEL II, forts. Nettanlegg
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10 Vern

10.1 Vern i nett >110 kV
10.1.1 Krav til vernsystem for enhet

10.1.2 Generelle funksjonskrav

10.1.3 Direkte eller lavohmig jordet nett ≥ 132 kV

10.1.4 Autotransformator

10.1.5 Transformator med primær- og sekunderside tilknyttet 

direkte eller lavohmig jordet nett 

10.1.6 Transformator med primærside tilknyttet direkte eller 

lavohmig jordet nett og sekundærside tilknyttet isolert 

eller kompensert nett 

10.1.7 Isolert eller kompensert systemjording

10.1.8 Transformator med primærside tilknyttet isolert eller 

kompensert nett

10.1.9 Vern av shuntreaktor

NVF - DEL II, forts. Nettanlegg
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10.1.11 Vern av FACTS-anlegg

10.1.12 Innkoblingsautomatikk

10.2 Vern i nett 33 kV til 110 kV

10.2.1 Krav til vernsystem for enhet

10.2.2 Generelle funksjonskrav

10.2.3 Isolert eller kompensert systemjording

10.2.4 Innkoblingsautomatikk

11 Kravetterlevelse nettanlegg

NVF - DEL II, forts. Nettanlegg
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12 Generelt, Forbruk

12.1 Notasjoner

12.2 Definisjoner

13 Tilknytning av forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, 

og distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og 

distribusjonsnett 

13.1 Frekvensgrenser

13.2 Spenningsgrenser

13.3 Kortslutningsstrømmer og ytelse

13.4 Utveksling av reaktiv effekt

13.5 Vern, kontroll og informasjonsutveksling

13.5.1 Vern og beskyttelse

13.5.2 Kontrollanlegg

13.5.3 Informasjonsutveksling

13.6 Frakobling og gjeninnkobling

NVF - DEL III, Anlegg for tilknytning av forbruk 
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13.7 Spenningskvalitet (THD), [ref. til FoL]

13.8 Forbrukerfleksibilitet

14 Tilknytning av forbruksanlegg tilknyttet distribusjonsnettet

(diskutere om relevant)

14.1 Frekvensgrenser

14.2 Spenningsgrenser

14.3 Kortslutningsstrømmer og ytelse

14.4 Utveksling av reaktiv effekt

14.5 Vern, kontroll og informasjonsutveksling

14.5.1 Vern og beskyttelse

14.6 Frakopling og gjeninnkobling

14.7 Spenningskvalitet (THD)

14.8 Forbrukerfleksibilitet

15 Kravetterlevelse forbruk

NVF - DEL III, Anlegg for tilknytning av forbruk 
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16 Generelt

16.1 Notasjoner

16.2 Definisjoner

17 HVDC – mellomlandsforbindelser

17.1 Driftsområder

17.1.1 Spenningsgrenser

17.1.2 Frekvensgrenser

17.1.3 Frekvensendringsrate

17.2 Aktiv effekt

17.2.1 Dimensjonering

17.2.2 Parkregulator

17.2.3 Reguleringsytelse

17.3 Reaktiv effekt

17.3.1 Dimensjonering

NVF - DEL IV, HVDC
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17.3.2 Reguleringsfunksjoner

17.4 Robusthet og gjenoppbygning

17.4.1 Feilrespons

17.4.2 Gjenoppretting

17.5 Funksjonskrav til kontroll, kommunikasjon og 

informasjonsutveksling

17.5.1 Kontrollanlegg

17.5.2 Vern

18 HVDC for tilknytning av forbruk

18.1 Like krav som for "Mellomlandforbindelse" med mulig 

unntak av frekvenskrav (vurderes)

18.2 Spenningskvalitet (THD)

NVF - DEL IV, forts. HVDC
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19 HVDC for tilknytning av produksjon

19.1 Krav til HVDC-system 

19.2 Krav til kraftparkenheter

20 Kravetterlevelse HVDC

NVF - DEL IV, forts. HVDC
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21 Generelt, Produksjonsanlegg

21.1 Notasjoner

21.2 Definisjoner

21 Funksjonskrav til synkrone produksjonsenheter

22.1 Driftsområder

22.1.1 Spenningsgrenser

22.1.2 Frekvensgrenser

22.1.3 Frekvensendringshastighet

22.2 Aktiv effekt

22.2.1 Dimensjonering

22.2.2 Turbinregulator

22.2.3 Reguleringsstabilitet og – ytelse

NVF - DEL V, Produksjonsanlegg
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22.3 Reaktiv effekt

22.3.1 Generator

22.3.2 Magnetiseringssystem

22.3.3 Magnetiseringsregulator

22.4 Robusthet og gjenoppbygning

22.4.1 Feilrespons

22.4.2 Gjenoppretting

22.5 Funksjonskrav til kontroll, kommunikasjon og 

informasjonsutveksling

22.5.1 Kontrollanlegg

22.5.2 Vern

22.5.3 Generatortransformator

NVF - DEL V, forts. Produksjonsanlegg
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23 Funksjonskrav til kraftparker

23.1 Driftsområder

23.1.1 Spenningsgrenser

23.1.2 Frekvensgrenser

23.1.3 Frekvensendringsrate

23.2 Aktiv effekt

23.2.1 Dimensjonering

23.2.2 Parkregulator

23.2.3 Reguleringsytelse

23.3 Reaktiv effekt

23.3.1 Dimensjonering

23.3.2 Reguleringsfunksjoner

NVF - DEL V, forts. Produksjonsanlegg
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23.4 Robusthet og gjenoppbygning

23.4.1 Feilrespons

23.4.2 Gjenoppretting

23.5 Funksjonskrav til kontroll, kommunikasjon og 

informasjonsutveksling

23.5.1 Kontrollanlegg

23.5.2 Vern

23.5.3 Hovedtransformator

24 Kravetterlevelse synkrone produksjonsenheter

24.1 Verifiserende simuleringer

24.1.1 Faulth Ride Through

24.1.2 Reguleringsstabilitet og – ytelse

24.1.3 Magnetiseringssystem

NVF - DEL V, forts. Produksjonsanlegg
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24.2 Verifiserende prøver

24.2.1 Reguleringsstabilitet og –ytelse

24.2.2 Magnetiseringsutstyr

25 Kravetterlevelse kraftparker

25.1 Verifiserende simuleringer

25.1.1 Reguleringsstabilitet og –ytelse

25.1.2 Magnetiseringsutstyr

25.2 Verifiserende prøver

25.2.1 Reguleringsstabilitet og –ytelse

25.2.2 Magnetiseringsutstyr

26 Vedlegg

NVF - DEL V, forts. Produksjonsanlegg



Kommentarer til Rammeverk

• Innspill fra Møtet

Fremtiden er elektrisk



Hovedprinsipper for krav i NVF

• Funksjonskrav knyttet til kraftsystemets funksjonalitet
• Selvstendige krav som systemansvarlig følger opp

• Sikre fleksibilitet og leveringssikkerhet

• Krav skal begrunnes

• Kravetterlevelse skal dokumenteres, og skal kunne verifiseres

• Relevante krav i andre forskrifter refereres til, men gjengis ikke

Fremtiden er elektrisk



• Krav fra EU forordninger (Network Codes) er forankret i, og regulerer krav med "cross border impact" for forbruk, 

produksjon og HVDC.  Andre krav som inkluderes skal være begrunnet av lokale behov.

• Det stilles krav til funksjonalitet (software, responstid, nøyaktighet etc., der det kan gis veiledningsnotat for løsning.

• Dersom det finnes krav som har behovsvurdering, skal prinsippene for behovsvurderingen gå fram av veiledningen.

• Funksjonskrav begrunnes i systembehov, uavhengig av rollefordeling. Dette avklares etter ikrafttredelse av endringene i 

fos og forordninger.

• Funksjonskrav skal stilles til komponenter for å "legge til rette for tilfredsstillende leveringskvalitet" (formålet til fos).  I 

hvilken grad NVF skal bestemme bruk av funksjonaliteten, er ikke avklart.  Innspill?

Kommentar til punkter om behovsvordering og rollefordling:  Netteier kan inneha rollen som den som kan gjøre 

behovsvurdering for funksjonskrav knyttet til komponenter i forhold til FoL, eller knyttet til funksjonalitet i forhold til 

vernsystem.  Eksempel kan være behovsvurdering av fasevis innkopling av Transformator < 150 MVA, eller fasevis

innkobling av kraftledning/ anleggsdel av ytelse ≥ 50 MVA (for spenning ≥ 132 kV)

Fremtiden er elektrisk

forts. prinsipper for krav i NVF



Spolejording - Introduksjon

Fremtiden er elektrisk

L1

L2

L3

132 kV420 kV 

Transformator

XCj XCj XCj

XL

XCj



Spolejording – Andre forskrifter: FEF 

FEF – Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg

Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner, 

Kap 4. Høyspenningsinstallasjoner,  §4-11. Jordingssystem:

Fremtiden er elektrisk

Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved 

feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor 

selve anleggene.

FEF – Kap 6. Høyspenningsluftlinjer,  §6-7. Jordingssystem:

Jordingssystemet unntatt arbeidsjordinger skal konstrueres slik at:

- det gir personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm

- skade på eiendom og utrustning forhindres

- det dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer

- det dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid

- det gir nødvendig driftspålitelighet av linjen.
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Spolejording – Andre forskrifter: 

Forskrift om Energiutredning

§ 8. Utredningsansvarliges oppgaver

Utredningsansvarlig skal utarbeide og hvert annet år oppdatere en 

kraftsystemutredning for sitt utredningsområde. Kraftsystemutredningen skal 

bestå av en hovedrapport og en grunnlagsrapport.

§ 22a. Pålegg om utredninger Norges vassdrags- og energidirektorat kan 

pålegge utredningsansvarlige for regional- og transmisjonsnettet og 

områdekonsesjonærer å utrede nettmessige konsekvenser, herunder tekniske og 

samfunnsøkonomiske vurderinger, av spesifiserte endringer i energisystemet.
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1. De utredningsansvarlige i regionalnettet og Statnett som utredningsansvarlig for transmisjonsnettet, 

skal gi en oversikt over systemjording i nett med spenningsnivå 33-132 kV i sitt utredningsområde, og 

vurdere hvilke nettområder hvor en overgang fra isolert/spolejordet nett til lavohmig/direktejordet nett kan 

være aktuelt.  

Hva som skal inngå i utredningen, er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 

Dersom nettet i et utredningsområde er eller kan være galvanisk sammenkoblet med nett i andre 

utredningsområder, skal de utredningsansvarlige koordinere arbeidet med andre aktuelle 

utredningsansvarlige.  

2. De utredningsansvarlige i regionalnettet skal inkludere utredningen i de regionale 

kraftsystemutredningene for 2018. Frist for utredningen er dermed 1. juni 2018.  

3. Statnett som den utredningsansvarlige i transmisjonsnettet, skal levere utredningen av relevant 

transmisjonsnett enten som del av de aktuelle regionale kraftsystemutredninger for 2018, eller levere 

utredningen til NVE. Frist for utredningen er 1. juni 2018. 

Spolejording – Forskrift om Energiutredning: 

Vedtak om utredning av systemjording
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Den utredningsansvarlige skal i utredningen gi en oversikt over dagens systemjording for hvert 

galvanisk nett i utredningsområdet. Oversikten skal oppgi spenningsnivå, total ladestrøm og type 

systemjording for hvert enkelt galvanisk nett. Oversikten skal også oppgi for hvert galvaniske nett om 

nettet er bygget med, delvis med eller uten gjennomgående toppline/jordline. I tillegg skal installert 

spolekapasitet oppgis for spolejordede nett. Dersom det allerede eksisterer planer om endre 

systemjording, skal dette oppgis for hvert galvanisk nett. Dersom man som følge av systemjordingen 

har driftsutfordringer knyttet til tilgjengelig spolekapasitet, har innført ekstra galvaniske skiller, har 

driftsutfordringer med et mer oppdelt nett eller lignende ber vi om at dette beskrives overordnet.

Spolejording – Forskrift om Energiutredning: 

NVE; Vedtak om utredning av systemjording



Spolejording – Forskrift om Energiutredning: 

Vedtak om utredning av systemjording

Vi ber også om at den utredningsansvarlige oppgir 

hvilke nettområder hvor en overgang fra isolert/ 

spolejordet nett til lavohmig/ direkte jordet nett kan

være aktuelt i fremtiden. Dette gjelder spesielt 

større spolejordede nett som vil kunne øke i 

utstrekning og/ eller få økt andel kabel. Den 

utredningsansvarlige trenger ikke å gjøre en 

vurdering på om en overgang er rasjonelt, men kun 

indikere hvilke områder hvor en overgang til 

lavohmig/ direktejordet kan være et aktuelt 

alternativ.

Fremtiden er elektrisk
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Jordstrømskompensering – krav FIKS 2012:

Konsesjonær skal sikre tilstrekkelig kompensering av ladeytelsen i egne anlegg, både ved normalt 

koblingsbilde samt ved revisjoner og feil. Dette kan skje enten ved egne anlegg eller gjennom 

samarbeid med andre konsesjonærer i galvanisk sammenhengende nett. Dette innebærer at:

1. Det skal installeres nødvendig antall jordslutningsspoler (P-spole) i nett som ved normalt koblingsbilde gir sikker 

slukking ved enkel jordfeil. 

2. I spolejordet nett der normalt koblingsbilde gir ladestrøm over 100 A, skal spoleytelsen fordeles på minimum to 

jordslutningsspoler. 

3. Minimum én jordslutningsspole i spolejordet nettdel med ladestrøm høyere enn 100 A skal være trinnløst 

regulerbar (dykkjerne) og kunne fjernstyres fra driftssentral. 

4. Kompensert nett skal kunne driftes overkompensert ved intakt nett.

5. Ved feil eller revisjoner på en av spolene kan nettet drives underkompensert, men det skal alltid være 

spolekapasitet som gir sikker slukking. 

6. Jordslutningsspoler plasseres mest mulig distribuert i nettet. Uønsket frakopling av komponenter i nettet skal 

unngås ved enkel jordfeil.
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Jordstrømskompensering 132kV – krav FIKS 2012:

Nett med spenning 132 kV er fortsatt sentralt i kraftsystemet. Jordslutningsspoler i slike nett 

underlegges derfor strengere krav enn tilsvarende spoler i nett på lavere spenningsnivå. 

Bakgrunn for dette er basert på erfaring om at flere jordfeil under vanskelige værforhold 

ofte kommer samtidig eller tett etter hverandre.

7. Jordslutningsspoler i 132 kV nett skal dimensjoneres for 8 timers drift ved merkestrøm.

8. Jordslutningsspoler i nett med spenning < 132 kV dimensjoneres i henhold til forskrift 

om elektriske forsyningsanlegg (FEF).

9. I 132 kV nett med spole som har regulator, skal målinger og indikeringer overføres til 

systemansvarlig. 

Jordfeil håndteres i henhold til krav gitt i FEF.



Ny NVF – Spolejording - krav og veiledning

Ny NVF viderefører funksjonskrav om 8 timer drift v merkestrøm for spoler i 132 kV nett, og krav om 

reguleringsmulighet for minimum en av spolene med ladestrøm høyere enn 100 A, samt krav om 

fjernstyring.  

Til diskusjon:

Krav om minimum to spoler i nett med ladestrøm over 100A vurderes ført videre, da begrunnet i 

funksjonalitet.  Men dette må da kunne forankres til fos; formål om å legge til rette for leveringskvalitet. 

Utfordring å evt knytte kravet til §19 Jordstrømkompensering (Systemansvarlig kan fastsette hvilken 

løsning for jordstrømkompensering som skal benyttes i regional- og transmisjonsnettet). 

Kan krav om flere spoler tas med i NVF, når dette kravet forvaltes av DSB begrunnet i sikkerhet?  

Trolig bør krav om flere spoler kun føres videre som en veiledning i NVF. Ref. også forskrift om 

Energiutredning, og Vedtak om utredning av systemjording.
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Øvrige krav fra FIKS om jordstrømkompensering vurderes ført videre som veiledning i ny NVF;

f.eks. krav om at kompenserte nett skal kunne driftes overkompensert ved intakt nett, og ved 

feil eller revisjoner på en av spolene kan nettet drives underkompensert, men det skal alltid 

være spolekapasitet som gir sikker slukking.  Slike krav følges opp i forhold til sikkerhet ved 

FEF av DSB.
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Forts. Ny NVF – Spolejording:  Veiledning



Oppgaver til Neste Møte
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 Forberede underlag om nettanlegg og vern til neste møte.

 Aktuelle temaer for dypdykk:  Transformator, T-avgrening, Vern, 

Kravetterlevelse, Dokumentasjon … 
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Eventuelt?


