
FIKS / NVF - Referansegruppe møte nr. 3
Ny Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet – Nettanlegg og vern

Nydalen alle 33, Statnett møterom - Svartisen. 14. Nov. 2018, kl. 09:00 – 14:00



Agenda
• Velkommen

• Møteplan og struktur

• Kontrollanlegg 

• Vern i nettanlegg

• Nettanlegg (med innkomne kommentarer og evt. forskjeller fra FIKS):

• Jordstrømskompensering

• Transformator, nøytralpunkt, innkopling (ytelse vs krav om fasevis synk. Innkopl.)

• Overføring

• Transformatorstasjon/ Koplingsstasjon

• T-avgrening

• Komponenter

• Effektbryter, Inn- og utkopling av hovedkomponenter

• Reaktive komponenter

• Behovsprøving og kravetterlevelse nettanlegg

• Neste møte, Forbruk og DCC koden

• Eventuelt

Fremtiden er elektrisk



Fremtiden er elektrisk

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



Hovedstruktur

NVF

Nettanlegg

Overføring

Transformatorstasjon/

koblingsstasjon

Kontrollanlegg

Vern

Forbruk
Transmisjonsnett

Distribusjonsnett

HVDC

Mellomlandsforbindelser

Forbruk

Produksjon

Produksjonsanlegg
Synkron

Kraftparkenheter
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NVF - Hovedstruktur

Fremtiden er elektrisk

• DEL I – Generelle føringer
Virkeområde, Roller og ansvar, Prosesser, Unntak, Dokumentasjon og analyser, Kost-nytte analys

• DEL II – Nettanlegg & Vern
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



Del II – Nettanlegg (og Vern)

• 6 Generelt

• 7 Overføring

• 8 Transformatorstasjon/ koblingsstasjon

• 9 Kontrollanlegg

• 10 Vern

• 11 Kravetterlevelse nettanlegg

Fremtiden er elektrisk



Kontrollanlegg

• Funksjonskrav - informasjonsutveksling : Kontrollanlegg og/eller tilknyttet 
driftsentralsystem skal utføres med mulighet for å overføre målinger og meldinger 
til systemansvarlig. IEC 60870-6/TASE.2 skal benyttes som standard ved slik 
overføring.

• Funksjonskrav - fjernstyring: Brytere i nett med spenning ≥ 33 kV skal 
overvåkes og styres fra døgnbemannet driftsentral eller på annet vis med 
tilsvarende funksjonalitet og tilgjengelighet.

• Funksjonskrav - hjelpeanlegg: Kontrollanlegg for direkte eller lavohmig jordet 
nett med spenning ≥ 110 kV skal ha uavhengige batterisystem. Dublerte 
vernsystem skal ha forsyning fra hvert sitt batterisystem.

• Krav til Måling: Ikke ferdigstilt.
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Inn- og gjeninnkoplingsautomatikk

• Funksjonskrav:  Effektbrytere hvor fasing til eller parallelldrift med nett 

med spenning ≥ 33 kV kan forekomme, skal ha utstyr for kontrollert 

innkopling (KONIK).
• Operatørstyrt innkopling

• Hurtig automatisk gjeninnkopling

• Forsinket automatisk gjeninnkopling

• Nett m isolert eller kompensert syst.jord – GIK jord

• Spenningsetting

• Parallelling

• Fasing

I FIKS2012 var denne del under Vern kapitler)
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Vern i nettanlegg

• Kapitler om vern i nettanlegg tar utgangspunkt i 

funksjonskravene i FIKS 2012, kapitlene:
• 4.  Vern i sentralnettet

• 5.  Vern i regionalnettet 

• I vesentlig grad er samme funksjonskrav videreført i 

NVF, men med noen justeringer. 
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Spenningsgrense for kapittelinndeling

• I FIKS 2012 er funksjonskrav til vern delt i to kapitler:
• Vern i sentralnettet (> 110 kV) og Vern i regionalnettet (33 – 110 kV)

• I NVF er det også delt opp i to hovedkapitler:
• Vern i nettanlegg ≥ 110 kV og Vern i nettanlegg  33 kV ≤ U < 110 kV 

Begrunnelsen for å ta 110 kV-nettet med i funksjonskravene for de høyeste 
spenningsnivåer er at det i praksis er ingen driftsmessig forskjell på 110 og 132 
kV-nett. Tradisjonelt er samme vernløsning benyttet for de to spenningsnivåer.
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Direkte- eller lavohmig jordet nett 110 og 132 kV

NVF har mer utfyllende funksjonskrav enn i FIKS 2012. Tilsvarer 

krav som gjelder for 300 og 420 kV:

• Krav om uforsinket klarering av kortslutninger

• Krav om dublerte (redundante) ledningsvern

• Krav om samleskinnevern og bryterfeilvern (BFV)

• Presisering om krav til selektivitet for jordstrømvern (høyohmige jordfeil)
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forts.

Direkte- eller lavohmig jordet nett 110 og 132 kV  

Begrunnelse for utfyllende funksjonskrav: 
• I direkte- eller lavohmig jordet nett må vernsystemene også klarere 1-fase feil 

(kortslutning), dvs. i sum vesentlig høyere antall kortslutninger som må 
klareres av vern enn i spolejordet nett.  

• Ved 1-fase feil, strømmer i jord blir vesentlig høyere enn i et spolejordet nett

• Med dublerte vern sikres rask feilklarering også ved enkel 
vernsvikt/sambandssvikt 

• Det oppnås større fleksibilitet i driften om ett ledningsvern er ute av drift/svikter

• Med generelt krav om BFV oppnås rask og pålitelig feilklarering ved brytersvikt

Kravene gjenspeiler gjeldende praksis for vern i direkte- eller lavohmig
jordet nett på disse spenningsnivåer (per 2018: Hafslund og BKK).
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Funksjonskrav til produksjonsanlegg

• I FIKS 2012 er krav til feilklareringstid ved feil i produksjonsanlegg 

(sett fra nettet) omtalt i hhv kapittel Vern i sentralnettet og kapittel 

Vern i regionalnettet.

• I NVF er tilsvarende funksjonskrav flyttet til eget hovedkapittel om 

produksjonsanlegg.

• Statnett ønsker med dette å samle alt som angår funksjonskrav til 

produksjonsanlegg i ett kapittel.
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Jordstrømskompensering

Funksjonskrav til spoler for alle spenningsnivåer

1. Ved sumladestrøm over 100 A, skal ytelse til hver spole dimensjoneres 
for maksimum 300 A (3*Io)

2. Minimum en jordslutningsspole i nett med total ladeytelse høyere enn 
100 A skal være trinnløs regulerbar.

3. Uønsket frakopling av komponenter i nettet skal unngås ved enkel 
jordfeil.  Målt jordstrøm i distansevern skal ikke overskride vernets 
jordomkoplingsnivå ved alle aktuelle driftskoplinger.

4. Jorslutningsspoler skal plasseres distribuert i nettet.

Fremtiden er elektrisk



Jordstrømskompensering

Funksjonskrav til spoler i nett med spenning ≥ 110kV: 

1. Jordslutningsspoler i nett med spenning ≥ 110 kV skal dimensjoneres 

for 8 timers drift ved merkestrøm.

2. I nett med spenning ≥ 110 kV, med spole som har regulator, skal 

målinger og indikeringer overføres til operatøren av nettet med ansvar 

for spolekoordinering (i mange nett vil dette være Statnett 

regionsentral).
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Veiledning - jordstrømkompensering

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

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

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

4. Ved feil eller revisjoner på en av spolene kan nettet drives 
underkompensert, men det skal alltid være spolekapasitet som gir 
sikker slukking. 

5. Jordslutningsspoler i nett med spenning < 110 kV dimensjoneres i 
henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).

Fremtiden er elektrisk



Transformator – generelle funksjonskrav

1. Transformator tilknyttet direktejordet eller lavohmig jordet 

nett

a) Skal ha dempevikling (Δ-vikling).  

b) Transformator med nøytralpunkt skal være dimensjonert for 

kortslutning mellom fase og jord i det aktuelle nettet. 
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Transformator – generelle funksjonskrav

2. Transformator tilknyttet isolert eller spolejordet nett 

a) Skal ha minst en Δ-vikling (en hovedvikling eller en ekstra 
dempevikling) for spolejordet nett.  Se veiledning.

b) Transformator, for spenning ≥110 kV som har nøytralpunkt, skal 
være dimensjonert for jordslutningsstrøm tilsvarende ≥110 kV 
viklingen.  Det kreves likevel ikke dimensjonering for 
jordslutningsstrøm over 300 A. Nøytralpunktet for spoletilkopling 
skal være dimensjonert for 8 timers drift med full jordslutning ved 
jordslutningsspolens merkestrøm.

• Veiledning til a): Yy transformatorer i spolejordede nett, der jordingspolen skal 
koples til nøytralpunktet ved det laveste spenningsnivået, behøver en ekstra 
dempevikling (Δ-vikling); YyΔ
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Transformator – generelle funksjonskrav

2. Transformator tilknyttet isolert eller spolejordet nett 

c) For transformator tilknyttet nett med spenning < 110 kV, skal 
dimensjonering med hensyn til strøm fra jordslutningsspolen 
vurderes i det enkelte tilfelle. Dimensjonering med tanke på 
varighet av jordfeil skal være iht. forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg (FEF).

d) Transformatorer i spolejordede nett som i framtiden kan bli 
lavohmig eller direktejordet, skal følge krav til transformatorer i 
lavohmig eller direktejordede nett.  Dette er viktig mht. konstruksjon 
og dimensjonering av nøytralpunktet
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Transformator – generelle funksjonskrav

3. Transformator med primærvikling tilknyttet nett med 

spenning ≥ 33 kV, skal ha trinnkobler med mulighet for 

automatisk spenningsregulering.  Antall trinn skal være 

tilpasset normale spenningsvariasjoner på regulert side. 

Krav om automatisk spenningsregulering gjelder ikke for 

autotransformator.

4. For nett med spenning ≥110 kV skal nøytralpunktet forbindes 

til stasjonens jordingsanlegg for direktejordet nett, eller via 

en resistor for lavohmig jordet nett. 

Fremtiden er elektrisk



Transformator – generelle funksjonskrav

5. Det er avgjørende å sikre tilfredsstillende beskyttelse av 

transformator/autotransformator, spesielt ved innvendige feil. 

Det skal derfor etableres brytere på alle viklingssider, og det 

forutsettes sikker kommunikasjon mellom vern og brytere 

internt i aktuelle stasjoner.
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Transformator – funksjonskrav for innkopling

• Ved spenningssetting av transformator med ytelse ≥ 150 MVA, 

skal effektbryter ha anordning for å begrense innkoplingsstrøm 

og koplingsspenninger.  Anordning kan være 

innkoplingsmotstand eller utstyr for fasevis synkronisert 

innkopling.  Transformatoren skal kunne spenningssettes selv 

om automatikk for innkoplingsmotstand eller, fasevis

synkronisert innkopling, ikke er operativ.

Fremtiden er elektrisk



Funksjonskrav for kraftledning 

• Nye ledninger i skal bygges med gjennomgående 

jordforbindelse mellom tilstøtende stasjoner: 
• I eksisterende lavohmig eller direktejordet nett

• I nett som framtidig kan bli lavohmig eller direktejordet 

• Det skal ikke være brudd i denne jordforbindelsen. 

• For parallelførte ledninger skal hver enkelt ledning ha separat 

gjennomgående jordforbindelse.

Fremtiden er elektrisk



Kabelanlegg

• Funksjonskrav: Kabelanlegg i spolejordet og isolert nett skal 

dimensjoneres for spenningsstigningen som kan oppstå som 

følge av jordfeil, denne spenningen (mellom fase og jord) er gitt 

av nettets jordfeilfaktor multiplisert med merkspenningen (Uo) 

med varighet opptil 8 timer.

• Veiledning: I mindre utstrakte nett kan jordfeilfaktoren være √3 

mens den i mer utstrakte nett kan være 2,2.  Anleggseier bør ta 

hensyn til eventuelle fremtidige utvidelser av nettet ved 

vurdering av jordfeilsfaktor.
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T-avgrening

• Funksjonskrav: I nett som defineres som en del av transmisjonsnettet 

aksepterer ikke systemansvarlig bruk av T-avgrening. Det skal i nett som 

defineres som en del av transmisjonsnettet, der avgreningen omfatter 

kraftproduksjon, forbruk, transformator og/eller linje som del av en 

infrastrukturen, være fullverdig redundant koblingsanlegg.

• Funkskjonskrav for T-avregning av statiske kompenseringsenheter: 

For avgreninger med tilknytning av statiske kompenseringsenheter anses 

avgreningen som en del av ledningen. Slike avgreninger kan utstyres med 

enkle bryterfelt, men skal ha separate effekt- og skillebrytere.
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T-avgrening i nett med spenning fra og 

med 33 kV til 200 kV

• Avgrening i nett med spenning fra og med 33 kV til 200 kV som ikke 

er definert som en del av transmisjonsnettet behandles av 

systemansvarlig særskilt i hvert enkelt tilfelle, ut fra funksjonalitet og 

betydning i lokal sammenheng og den infrastruktur som avgreningen 

omfatter. 
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Komponenter i koplingsanlegg

• Anlegg i nett med spenning ≥ 220 kV skal ha høy grad av fleksibilitet, redundans og 

overføringsevne. Dette vil si at anlegget som hovedregel skal ha dublering av de viktigste 

komponenter for anleggets primære funksjoner, noe som gjelder bl.a. samleskinner, effekt-

og skillebrytere, samt annen nødvendig utrustning. Hovedtransformatorers funksjon skal 

ha redundans i anlegg eller system (dvs. redundans i forhold til flere transformatorer, eller 

ved transformering via annen stasjon)

• I andre systemmessig viktige anlegg skal komponentredundans vurderes i samråd med 

systemansvarlig.

• Anleggsdeler og endepunktskomponenter i stasjoner skal ikke være begrensende for 

utnyttelsen av termisk overføringskapasitet. Endepunktskomponenter dimensjoneres ut fra 

en tillatt maksimal belastning i 15 minutter.
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Effektbryter for luftledning

• Funksjonskrav: Effektbryter for luftledning (kraftledning uten kabel), i 

direkte- eller lavohmig jordet nett, skal ha utstyr for enfaset 

gjeninnkopling. Dette vil også gjelde for brytere i nett som framtidig 

kan bli lavohmig eller direktejordet.

• Veiledning: Funksjonen enfaset gjeninnkopling forutsetter effektbryter 

med 1faset driftsanordning/ separat driftsanordning per fase (IPO-

Independent pole operation).
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Effektbryter til felt for kraftledning med kabel

• Funksjonskrav: Effektbryter for kraftledning med kabel i nett med 

spenning ≥ 220 kV skal ha utstyr for fasevis synkronisert innkopling, 

eller innkoplingsmotstand.

• Veiledning: For effektbrytere for kraftledning med kabel i nettet < 220 

kV må det i hvert enkelt tilfelle utredes om det fra et kabelperspektiv 

er behov for fasevis synkronisert innkobling eller innkoblingsmotstand. 

Kabelens avstand fra effektbryter med hensyn til dempning av de 

beregnede overspenninger som kan oppstå i nettet vurderes opp mot 

kabelens IEC normerte tester (alle kabler er testet for lyn og/eller 

koblingsoverspenninger). 
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Kravtabell - Effektbryter i felt for kabel eller reaktive komponenter

KOPLINGSFELT 

HOVED-

KOMPONENT

SPENNING YTELSE EFFEKTBRYTER

KOPLING

FUNKSJONSKRAV

KOPLINGS-

FORLØP

KOMMENTAR/ VEILEDNING

Effektbryter for 

kraftledning 

med kabel

≥ 220 kV Alle ytelser Skal ha utstyr for fasevis 

synkronisert kopling eller 

innkoplingsmotstand

Innkopling Fiks sier skal ha fasestyrt 
innkopling for spenning ≥220 

kV, og bør for spenning 

≥132kV

Effektbryter for 

anleggsdel; 

Transformator

Alle 

spenninger

≥ …… MVA

FIKS sier 150 

MVA, direkte-

jordet

Skal ha utstyr for fasevis

synkronisert kopling eller 

innkoplingsmotstand 

Innkopling *) Unntak fra krav/ 

veiledning; 

Konsekvensanalyse kreves

Effektbryter for 

anleggsdel: 

Shuntreaktor

Alle 

spenninger

≥ 50 MVAr Skal ha utstyr for

fasevis synkronisert 

kopling

Inn-/ og 

utkopling

FIKS sier direktejordet, 

ytelse≥50 MVAr

Effektbryter for 

anleggsdel

Shuntkondensator

Alle 

spenninger

≥ 50 MVAr Skal ha utstyr for fasevis

synkronisert kopling eller 

innkoplingsmotstand

Innkopling FIKS sier direktejordet

*) Unntak/avvik: Det kreves at det er gjort en evaluering (analyse/ simulering/ beregning) med konsekvensanalyse i tilfelle 

innkopling av transformator ≥150 MVA av effektbryter uten utstyr for begrensing av innkoplingsstrøm.

Veiledning: Tilsvarende evaluering bør også gjøres for transformatorer av ytelse ≥100 MVA i et svakt nett, der det 

planlegges å benytte bryter uten utstyr for begrensing av innkoplingsstrøm.



Reaktive komponenter - Shuntkondensator

• Funksjonskrav: Effektbryter for innkopling av shuntkondensator, av 

ytelse ≥ 50 MVAr, skal ha utstyr for fasevis synkronisert kopling eller 

innkoplingsmotstand.  Dette gjelder uavhengig av type systemjording.  

Innkopling av shuntkondensator skal være blokkert dersom 

automatikk for fasevis synkronisert kopling, eller innkoplingsmotstand, 

ikke er operativ.  Synkronisert utkopling skal vurderes i forhold til 

dimensjonering av anlegget.

Fremtiden er elektrisk



Reaktive komponenter - Shuntreaktor

Generelle funksjonskrav

• Shuntreaktor med ytelse ≥ 100 MVAr skal ha mulighet for regulering 

under spenning om ikke annet er avtalt.

Funksjonskrav for inn- og utkopling av shuntreaktor

• Effektbryter for inn- og utkopling av shuntreaktor med ytelse ≥ 50 

MVAr skal ha fasevis synkronisert inn- og utkopling. Kravene gjelder 

alle typer systemjording. Innkopling av shuntreaktoren skal være 

blokkert dersom automatikk for fasevis synkronisert kopling ikke er 

operativ.
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Behovsprøving og kravetterlevelse

Nettanlegg – Innkopling av Transformator

Unntak fra krav om anordning for å begrense innkoplingsstrøm for 

transformator av ytelse > 150 MVA

• Evalueringer og analyser som beskrevet under, vil være nødvendig i de 

tilfeller det skal søkes unntak/ avvik fra kravet om anordning for å begrense 

innkoplingsstrøm og koplingsspenninger til effektbryter for innkopling av 

transformator med ytelse ≥ 150 MVA. 
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Forts. Behovsprøving og kravetterlevelse
Unntak fra krav om effektbryter med anordning for å 

begrense innkoplingsstrøm for transformator av ytelser 

≥ 150 MVA

• For Transformatorer av ytelser ≥ 150 MVA, der det planlegges å koples inn 

med effektbryter uten anordning for å begrense innkoplingsstrøm og 

koplingsspenninger, bør koplingsforløpet evalueres mht. innkoplingsstrøm og 

spenningssprang, der det også gjøres en konsekvensanalyse for nettet/ 

kraftsystemet.  Evaluering av innkoplingsstrøm og spenningssprang vil typisk 

innbefatte kartlegging av kortslutningsytelse og analyser/simuleringer/ 

beregninger av strøm og spenning under innkoplingsforløpet.  Mens det med 

en konsekvensanalyse menes at disse resultatene sammenliknes med 

akseptkrav for spenningssprang i nettet (i forhold til FoL eller 

tilknytningskontrakt), og at innkoplingsstrømmer vurderes i forhold til 

vernsystem funksjonalitet og komponenters toleranser.
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Introduksjon til krav om forbruk

• For tilknytning til transmisjonsnett følge kravene gitt av forordning for 

tilknytning av forbruk (DCC).

• Spørsmål hvorvidt veilederen bør innehold krav for tilknytning av forbruk 

tilknyttet distribusjonsnettet (≥ 30 kV), og om disse da bør følge samme 

kravstilling som gitt av DCC?
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Oppgaver til Neste Møte

Fremtiden er elektrisk

 Evaluere kommentarer.  Og oppdatere underlaget om nettanlegg 

så langt mulig iht. kommentarer. Diskutere videre og forankre 

med bransje.

 Forberede underlag om forbruk og DCC forordningen



Fremtiden er elektrisk

Eventuelt?


