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NVF - Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet

Gjennomgang av Høringsutkast

Møterom Svartisen 24-25 Oktober



Agenda referansegruppemøte 24.& 25. Okt. 2019
Dag / Tidsplan Tema Format og formål

DAG 1 (24/10)

10:00- 10:15

Velkommen til Gjennomgang av Høringsutkast

• Møteplan og struktur, Inndeling av NVF Plan for møtet, Kort orientering

DAG 1: (24/10)

10:15 – 10:45

10:45 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 14:30

14:30 – 15:30

Veileder for søkandsplikt 2 ledd fos § 14 og  NVF

• Veiledning for søknadsplikt 2. ledd fos § 14

NVF – del I:  Generelle føringer
• Relasjon til Retningslinjer

NVF – del II:  Nettanlegg, innkomne kommentarer

LUNSJ

NVF – del II:  Nettanlegg
• Kraftledning, kabelanlegg, Stasjonsanlegg (krav til systemutforming)
• Komponenter, Kontrollanlegg

NVF – del III - Forbruksanlegg
• Frekvens, spenning
• Reaktiv effekt

Diskusjon om 

Veiledning for 2. ledd fos § 14

NVF FIKS 2020 Høringsutkast

Generelle føringer, kommentarer

Nettanlegg, kommentarer

Forbruksanlegg, kommentarer

DAG 2: (25/10)

09:00 – 12:00

12:00 – 12:45

Forts. NVF – del IV: Produksjonsanlegg

• Svare ut innkomne kommentarer til siste utkast

• Endringer fra FIKS 2012

• Koordinering mot RfG
• Beslutninger knyttet til temaer tatt opp av gruppa 

LUNSJ

Gjennomgang

Produksjonsanlegg, kommentarer

DAG 2: (25/10)

12:45-14:00

14:00-15:00

NVF del V - HVDC

• Svare ut innkomne kommentarer til siste utkast

• Endringer fra FIKS 2012

• Koordinering mot HVDC-koden

Oppsummering og tilbakemeldinger

Gjennomgang HVDC, kommentarer



NVF - Inndeling

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

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

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

produksjon, Kravetterlevelse



Møteplan

Varighet # Sted Dato Tema

Møte 1 Nydalen, Radisson Blu 19.6.2018 Arbeidsprosess og –plan

Møte 2 Statnett, Nydalen Allé 33 12.9.2018 Rammeverk og innholdsfortegnelse til NVF, pluss introduksjon til 

nettanlegg

Møte 3 Statnett, Nydalen Allé 33 14.11.2018 Nettanlegg og vern

Møte 4 Statnett, Nydalen Allé 33 17.01.2019 Forbruk og DCC-koden

2 dager Møte 5 Statnett, Nydalen Allé 33 12.-13.03 2019 Produksjonsanlegg og RfG

Møte 6 Statnett, Nydalen Allé 33

Møterom Svartisen

12.06.2019 Virkeområde og rollefordeling, samt oppsummering nettanlegg

2 dager Møte 7 Statnett, Nydalen Allé 33

Møterom Grytten

10 & 11-9.2019 HVDC og produksjonsanlegg

2 dager Møte 8 Statnett, Nydalen Allé 33

Møterom Svartisen

24-25.10.2019 Gjennomgang av høringsutkast

4



Kommentarer til NVF2020 preliminært høringsutkast 

5

Vi har fått kommentarer fra:
1) Skagerak Nett (Geir Kaasa)
2) Hafslund (Asgeir Mjelve)
3) Statkraft (Geir Aalvik)
4) Agder Energi (Finn Holmvik og Ruben Hodnebrug)
5) REN (Magnus Johannson)
6) NEK (Lars Ihler)

Og vi går igjennom alle kommentarer



Veiledning om 

Søknadsplikt

2. Ledd fos § 14



• Nøkkelspm. – Hva er "vesentlig betydning for regional- og sentralnettet"?

Oslo, 24.10.2019Fremtiden er elektrisk 7

Fos § 14 2. ledd



Oslo, 24.10.2019Fremtiden er elektrisk 8

DistribusjonDistribusjon

Regional

Sentral

1 2 3



3 varianter – hvem har behov for ivaretatt funksjonalitet?

1. Produksjon i distribusjonsnett direkte tilknyttet sentralnett
• Statnett kan ha behov

2. Produksjon i distribusjonsnett tilknyttet en annen netteiers

regionalnett
• Regionalnettseier kan ha behov

• Statnett kan ha behov

3. Produksjon i distribusjonsnett tilkyttet et regionalnett med samme

eier
• Regionalnettseier kan ha behov, men vil kunne håndtere deler av behovet

gjennom tilknytningsavtaler

• Statnett kan ha behov



• Vesentlig betydning i kontekst av funksjonalitet er; 

• Når det er behov for funksjonalitet som er omfattet av krav i NVF (og gyldige for type 

B) som vil legge til rette for økt leveringskvalitet. 

• "Er det noe i NVF som gjør driften av kraftsystemet bedre og mer effektiv?"

Oslo, 24.10.2019Fremtiden er elektrisk 10

Forslag



• Rapporteringspliktige anlegg;
• Alle 𝑃 ≥ 10 𝑀𝑊
• 𝑃 < 10 𝑀𝑊 når områdekonsesjonær vurderer at det har vesentlig betydning

• Behov for vedtak?
• "Systemansvarlig kan fatte vedtak vedrørende anleggenes funksjonalitet" – fos § 14 

2. ledd

Oslo, 24.10.2019Fremtiden er elektrisk 11

Forslag



Hvorav flere er behovsvurderte = tilpasningsmuligheter



• Alltid rapportering av 𝑃 ≥ 10 𝑀𝑊 gir mulighet for systemansvarlig å 

påvirke de anleggene som på generelt grunnlag er vurdert som viktige

• Mulighet for rapportering av 𝑃 < 10 𝑀𝑊 gir mulighet for 

systemansvarlig å ta en koordinerende rolle for funksjonalitet ved 

behov

• NB; Systemansvarlig vil få informasjon om alle anlegg gjennom 

anleggsdata (fos § 14a)

Oslo, 24.10.2019Fremtiden er elektrisk 13

Bakgrunn



3 varianter – hvem har behov for ivaretatt funksjonalitet?

1. Produksjon i distribusjonsnett direkte tilknyttet sentralnett
• Statnett kan ha behov

2. Produksjon i distribusjonsnett tilknyttet en annen netteiers

regionalnett
• Regionalnettseier kan ha behov

• Statnett kan ha behov

3. Produksjon i distribusjonsnett tilkyttet et regionalnett med 

samme eier
• Regionalnettseier kan ha behov, men vil kunne håndtere deler av

behovet gjennom tilknytningsavtaler

• Statnett kan ha behov

"P>10 MW"-

kriteriet

"P<10 MW ved

behov"-kriteriet



Utfordring- Variant 2

Distribusjon

Regional

Sentral

2 3
Rapporteringsplikt

Behov

• Hvordan skal 
områdekonsesjonær
kjenne behovene i 
regionalnettet?

• Systemansvarlig legger 
til grunn at dette må 
avklares netteierne 
imellom; 
• KSUer?
• Nettavtaler i 

utvekslingspunkter?
• Sak for sak-kontakt



Innspill?



NVF - Del I – Generelle føringer

Sted, datoFremtiden er elektrisk 17



• NVE har innført en ny bestemmelse i forskrift om 
systemansvaret (fos) som pålegger systemansvarlig å 
utarbeide retningslinjer

• Retningslinjene skal beskrive systemansvarliges praksis

• De skal høres med bransjen og godkjennes av NVE

• Retningslinjene publiseres på statnett.no

• NVE har foreslått å utvide retningslinjebestemmelsen, med 
virkning fr 1.7.2020.

• Da skal også § 14 ha godkjente retningslinjer

Sted, datoFremtiden er elektrisk 18

Retningslinjer for utøvelsen av 

systemansvaret



• Retningslinjene for fos § 14 skal også inneholde:
• Funksjonskrav

• Oversikt over hvilken informasjon som skal rapporteres iht. fos § 14 
første og annet ledd 

• Dvs.:
• Retningslinjene til fos § 14 beskriver overordnet praksis og prosess

• Følgende vedlegg blir del av retningslinjene

• NVF

• Innhold i søknadsmaler for fos § 14 første og annet ledd

• Veileder som angir hvilke type endringer som anses som 
rapporteringspliktige iht. fos § 14 første og annet ledd

Sted, datoFremtiden er elektrisk 19

Retningslinjer for fos § 14



• Oppdragsbrev fra NVE

• "NVE ber Statnett begynne arbeidet med å oppdatere FIKS 

innenfor dagens fos § 14, men samtidig legge til rette for 

kommende endringer i reguleringen."

• "NVE oppfordrer Statnett til å oppdatere FIKS på en slik måte at 

dokumentet på et senere tidspunkt kan fungere som en 

veiledning til kravene i tilknytningskodene."

Sted, datoFremtiden er elektrisk 20

Oppdatering av FIKS 2012



• Selve retningslinjene vil beskrive:
• Overordnet praksis

• Prosess knyttet til søknad og vedtak

• Håndtering av brudd på bestemmelsen

• NVF vil i hovedsak beskrive funksjonskravene. Innledende 
kapittel vil beskrive:
• Formål og virkeområde for veilederen

• Hvem som omfattes av veilederen

• Forhold/grenseflate til annet regelverk

• Veilederens oppbygning

Sted, datoFremtiden er elektrisk 21

Retningslinjer vs. NVF - innhold



• 1. Formål og virkeområde
• Formål med NVF

• Systemansvarliges rolle

• Hvem omfattes av veilederen

• Regional og transmisjonsnett

• Produksjonsanlegg i distribusjonsnett

• Forhold til annet regelverk

• Europeisk tilknytningsregelverk, andre bestemmelser i fos, annet nasjonalt regelverk

• Juridiske forhold

• 2. Veilederens oppbygning
• Behovsprøvede krav

• Avvik

• Dokumentasjon og analyser

Sted, datoFremtiden er elektrisk 22

Del I – Generelle føringer



NVF – del II – Nettanlegg
Innkomne kommentarer

Sted, datoFremtiden er elektrisk 23



• Kommentarer 2018

• Kommentarer Oktober 2019

• Skagerak Nett (Geir Kaasa)

• Hafslund (Asgeir Mjelve)

• Statkraft (Geir Aalvik)

• Agder Energi (Finn Holmvik og Ruben Hodnebrug)

• REN (Magnus Johannson)

• NEK (Lars Ihler

• Endringer allerede gjort siden NVF_2020preliminær

• Endepunktskomponenter

• Nett som kan bli direktejordet

Sted, datoFremtiden er elektrisk 24

Kommentarer  - Nettanlegg



Sted, datoFremtiden er elektrisk 25

NVF Struktur:

Funksjonskrav

Praktisering av Funksjonskrav

Informasjon  (ikke krav)

Anbefalinger  (ikke krav)



NVF del III - Forbruksanlegg
Nettanlegg og Forbruksanlegg tilknyttet Transmisjon og regionalnettet

Sted, datoFremtiden er elektrisk 26



Sted, datoFremtiden er elektrisk 27

Voltage ranges



Sted, datoFremtiden er elektrisk 28

IEC 60038



Sted, datoFremtiden er elektrisk 29

Nominelle spenninger
Spenningsnivå 

(slik omtalt i 

dagligtale)

0,9 pu

Minimum 

kontinuerlig 

systemspenning1

1,00 pu

Nominell 

systemspenning

1,05 pu

Maksimal 

kontinuerlig 

systemspenning

1,1 pu

Maksimal 

kortvarig 

systemspenning

"420 kV-nett" 360 kV 400 kV 420 kV 440 kV

"300 kV-nett" 256 kV 285 kV 300 kV 315 kV

"132 kV-nett" 124 kV 138 kV 145 kV 152 kV

"110 kV-nett" 103,5 kV 115 kV 121 kV 126,5 kV

"66 kV-nett" 62 kV 69 kV 72,5 kV 76 kV

Kortvarig = 3600 sekunder = 1 time



• Gjennomgang av alle kommentarer til preliminært 

høringsutkast.

• Se Møtereferat for oppsummering

Sted, datoFremtiden er elektrisk 30

Gjennomgang av kommentarer


