
FIKS / NVF - Referansegruppe møte nr. 4
Ny Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet – FORBRUK og DCC

Nydalen alle 33, Statnett møterom - Svartisen. 17. Jan. 2019, kl. 09:00 – 13:00



Agenda
• Velkommen

• Møteplan og struktur

• Oppfølging av kommentarer, samt plan for oppsummering av Nettanlegg (inkl. kommentarer mm)

• Hva sier FIKS'en om forbruk.  Hva tas inn om Forbruk i NVF, mht. DCC og fos

• DCC forordning, emner som ikke blir inkludert i NVF;
- DCC 14 (Informasjonsutveksling om kortslutningsstrømmer)

- DCC 17 (Kontrollanlegg for forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet)  

- DCC 22-26;  Prosedyre for idriftsettelse

- DCC 19;  Systemvern

- DCC 27-34, 41 og 45; Forbrukerfleksibilitet ("demand response")

• Emner fra DCC som planlegges inkludert i NVF del I (ikke del III)

• NVF del III – Forbruk, emner fra DCC som planlegges inkludert:
- Definisjoner (DCC 2)

- Frekvensgrenser (DCC 12)

- Spenningsgrenser (DCC 13)

- Fault Ride Through (FIKS)

- Utveksling av Reaktiv effekt (DCC 15)

- Vern Kontroll og Informasjonsutveksling  (DCC 17)

- Kravetterlevelse, testing (DCC 38/ 40)

• Diskusjon; krav til forbruk tilknyttet distribusjonsnettet, kanskje tilsvarende krav som for transmisjonstilknyttede

• Neste møte, Produksjonsanlegg

• 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 - Inndeling

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



Oppfølging av kommentarer

Fremtiden er elektrisk

Relevant Relevant Tema /

ID # Ref.
NVF 

side NVF kapittel Kommentar

Svar / Aksjon / status

Evaluering (Hvem/ hvor)

• Registrering av kommentarer • Arkivering av kommentar-svar

Plassering for ny 

revisjon av 

Nettanlegg, 

der kommentarer 

er tatt ombord:

• Gjennomgang av noen temaer fra et mere ferdig utkast for Nettanlegg 

ifb. Møte om virkeområde, roller og ansvar 12.juni 



Hva sier FIKS om forbruk:
2.11. INDUSTRIANLEGG
Systemansvarlig skal fatte vedtak om industrianlegg og 
forbruksenheter tilknyttet regional- og sentralnettet. Dette 
kan for eksempel være industrikompressorer, 
motordrifter/strømretteranlegg i likeretterdrift, 
elektrolyseanlegg/smelteverk og andre store anlegg. 
Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planlagte 
anlegg og utvidelser i eksisterende anlegg.

Industri-/større forbruksanlegg skal ha kompensering for 
reaktivt forbruk/produksjon, avhengig av nettets behov 
nær uttakspunktet. 

Ved feil i industrianlegg skal nettet ikke påføres store 
sprang i reaktiv effektutveksling.

Fremtiden er elektrisk



Forbruk i NVF mht. DCC og fos

Fremtiden er elektrisk

EU 

Tilkoplings-
forordninger

Network codes

fos

Transmisjons-
nett Regionalnett

DCC

Transmisjons-
nett

Distribusjons
nett



Emner fra DCC som ikke blir inkludert i NVF

• DCC 14: Informasjonsutveksling om kortslutningsstrømmer
Dette vurderes som et ansvar mellom TSO/Statnett som netteier og eier 
av tilknyttet forbruksanlegg eller distribusjonsanlegg.  Og det regnes slik 
ikke som relevant i forhold til Systemansvarlig eller fos.  Derfor er dette 
ikke tatt med i NVF.

• DCC 17: Funksjonskrav til kontrollanlegg for forbruksanlegg eller 
distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet.
Dette vurderes som krav som bør reguleres i avtale mellom TSO/Statnett 
som netteier og eier av tilknyttet forbruksanlegg eller distribusjonsanlegg.

• DCC 22-26;  Prosedyre for idriftsettelse
Disse artiklene er utelatt fordi det i Norge vil være Forskrift om 
systemansvaret ved §14 som regulerer planlegging og idriftsettelse av 
tekniske anlegg i kraftsystemet. 

Fremtiden er elektrisk



Fremtiden er elektrisk

• DCC 19;  Systemvern
Beskriver systemvern for frekvensstyrt og spenningsstyrt 
belastningsfrakopling, blokkering av transformator trinnkopler, samt fjernstyrt 
frakopling og gjeninnkopling.  Dette er ikke tatt med i NVF, da 
systemansvarlig vil beskrive funksjonskrav for hvert enkelt tilfelle der 
systemansvarlig fatter vedtak om systemvern.

• DCC 20 Spenningskvalitet
EU forordningen sier at TSO kan sette krav til spenningskvalitet (THD) ved 
tilknytningspunktet.  I Norge er tillatt nivå for forvrengning ivaretatt ved NVEs 
forskrift om leveringskvalitet (fol).

• DCC 27-34, 41 og 45; Forbrukerfleksibilitet ("demand response")
Implementering av EU forordningen DCC artikkel 27-34, 41 og 45, om 
funksjonskrav for forbruksfleksibilitet (demand response), er i Norge søkt 
ivaretatt gjennom markedsløsninger og de tekniske funksjonskrav er derfor 
ikke inkludert i Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet, da vilkår 
for deltagelse i markeder er dekket i andre dokumenter. 

forts. Emner fra DCC som ikke blir inkludert i NVF



DCC artikkel 1 og 3-11 vedr. Virkeområde vil inngå i NVF, 
men som er planlagt omtalt i del I – Virkeområde, roller og 
ansvar:
• Art. 1: Generelle føringer
• Art. 3 Omfang/ virkeområde
• Art. 4 Virkeområde for eksisterende anlegg
• Art. 5: Anvendelse på pumpekraftverk og industrianlegg
• Art. 6 Regulatoriske forhold
• Art. 7 Flere systemansvarlig
• Art. 8 Kostnadsdekning
• Art. 9 Offentlig høring
• Art. 10 Involvering av interessenter
• Art. 11 Taushetsplikt

Fremtiden er elektrisk

Emner fra DCC som blir inkludert NVF del I (ikke del III)



Transmisjonsnett - Distribusjonsnett

Fremtiden er elektrisk

DCC vil gjelde for 

Forbruksanlegg og 

Distribusjonsanlegg 

tilknyttet 

Transmisjonsnettet

NVF Forbruk 

Vil omhandle 

Forbruksanlegg og 

Distribusjonsanlegg 

tilknyttet 

Transmisjonsnettet,

samt Forbruk 

Tilknyttet Regional-

Nettet (fos)

DCC – Fos - NVF
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Definisjoner ved DCC artikkel 2:

• 'forbruksanlegg' er et anlegg som forbruker elektrisk energi og som er tilknyttet via et 
eller flere tilknytningspunkt til transmisjons- eller distribusjonsnettet;

• 'forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet' er et forbruksanlegg som har tilknytning til 
transmisjonsnettet;

• 'distribusjonsanlegg' omfatter selve tilknytningen eller det elektriske anlegget og utstyret 
som brukes i tilknytningen;

• '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;

• 'lukket distribusjonsnett' (CDSO-Closed Distribution System Operator; et 
distribusjonsnett som er innenfor et industrianlegg, og som ikke forsyner privat forbruk;

• 'hovedutstyr for forbruk' betyr minst ett av følgende utstyr: motorer, transformatorer, 
høyspenningsutstyr i tilknytningspunktet og på prosessanlegget;

• 'distribusjonsnett' – som også inkludert distribusjonsanlegget;

Fremtiden er elektrisk

NVF del III – Forbruk - emner fra DCC som blir inkludert



MV

Forbruksanlegg med tilknytning 

til Transmisjonsnettet 
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Transmisjonsnett
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NVF Frekvensgrenser (DCC 13)
• Forbruksanlegg og distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsanlegget skal være i stand til å drifte, og 

forbli tilkoplet ved følgende frekvenser:

Fremtiden er elektrisk

Synkronområde Frekvens Tidsintervall
Ref NC

Norden

47.5 Hz – 48.5 Hz 30 minutter
DCC – 12.1(annex I)

48.5 Hz – 49.0 Hz 30 minutter
DCC – 12.1(annex I)

49.0 Hz – 51.0 Hz Ubegrenset
DCC – 12.1(annex I)

51.0 Hz – 51.5 Hz 30 minutter
DCC – 12.1(annex I)



NVF Tilknytningspunkt - spenningsreferanse

Fremtiden er elektrisk

Tilknytningspunktet er referert lavspent side av krafttransformator.  Mens referansespenningen (pu) for 
spenningsgrenser, er referert høyspent side av transformatoren.

Forbruksanlegg tilknyttet Distribusjonsnettet 
(PCC – Point of Common Coupling)/ Tilknytningspunkt)

Forbruksanlegg tilknyttet Transmisjonsnettet 
(PCC – Point of Common Coupling/ Tilknytningspunkt)



NVF Spenningsgrenser
• Forbruksanlegg og distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet ved referansespenning fra 110 

kV til 300 kV skal være i stand til å drifte, og forbli 

tilkoplet ved følgende spenninger:

Fremtiden er elektrisk

Synkronområde Spenningsintervall Tidsintervall/ 

varighet

Ref. NC

Norden

0.90 pu – 1.05 pu Ubegrenset DCC 13.1 (Annex II)

1.05 pu – 1.10 pu
60 min DCC 13.1 (Annex II)

Tabell 13-2 



Forts. NVF Spenningsgrenser
• Forbruksanlegg og distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet ved referansespenning fra 300 

kV til 420 kV skal være i stand til å drifte, og forbli 

tilkoplet ved følgende spenninger:

Fremtiden er elektrisk

Synkronområde Spenningsintervall
Tidsintervall/ 

varighet
Ref. NC

Norden

0.90 pu – 1.05 pu Ubegrenset DCC 13.1 (Annex II)

1.05 pu – 1.10 pu 20 min
DCC 13.1 (Annex II)

Tabell 13-3
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NVF Spenningsgrenser - Distribusjonsnett

• Distribusjonsnett med spenning under 110 kV i tilkoplings-

punktet, tilknyttet transmisjonsnettet, skal være i stand til å 

drifte, og forbli tilkoplet ved følgende spenninger referert 

transmisjonsnettet:

Synkronområde Spenningsintervall
Tidsintervall/ 

varighet

Ref. NC

Norden

0.90 pu – 1.05 pu Ubegrenset DCC 13.1 (Annex II)

1.05 pu – 1.10 pu 60 min
DCC 13.1 (Annex II)

Tabell 13-4



NVF - Utveksling av reaktiv effekt

Effektutveksling Krav i prosent Tan  = Q / P Cos 

(Effektfaktor)

Ref. NC

Import av Q

Reaktiv effekt 

48 % av maksimum 

Import kapasitet for 

aktiv effekt;  Pmax 

- 0.48 0.9

DCC 15.1

Eksport av Q

Reaktiv effekt

48 % av maksimum 

eksport kapsitet for aktiv 

effekt;  Pmax

+ 0.48 0.9

DCC 15.1

Fremtiden er elektrisk

Tabell 13-5  Maksimal Reaktiv effektutveksling og reaktiv effekt for stabil drift, referert til 
tilkoplingsforordning DCC artikkel 15,

Forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet skal som minimum kunne kompensere for eget reaktivt forbruk ved 

maksimalt-, minimum lastuttak og i tomgang. Dersom påkrevet av systemansvarlig 

kunne levere reaktive reserver (kapasitivt og induktivt) innenfor rammene av tabell 13-5:



NVF Aktuell veiledning 

om Fault Ride Through - til Diskusjon

Forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet må forholde 

seg til funksjonskravene listet over for spenning, men i 

tillegg bør de også tilpasses og dimensjonere i forhold til 

nettets egenskaper angitt ved tabellen under.  Dette 

mht. evne til eventuell Fault Ride Through funksjonalitet, 

bl.a. innstilling av (underspennings-)vern og hva 

anlegget skal tåle.

Fremtiden er elektrisk



NVF Veiledning – Variasjon og dip. for nettspenning

Fremtiden er elektrisk

Nettets egenskaper Krav til strøm-rettere, 420 kV

420 kV-nettet [kVrms] 300 kV-nettet [kVrms] p.u. (antar nye strømrettere 

tilkobles 420 kV)
Nominell spenning 420 300 1.00 420

Normal driftsspenning 415 297 0.99 415

Maksimal kontinuerlig driftsspenning 420 300 1.00 420

Maksimal midlertidig

spenning / < 15 min
440 315 1.05 440 / < 60 min

Ekstrem maks. midlertidig spenning / < 30 s 460 330 1.10 Som i nettet forøvrig

Ekstrem maks. midlertidig spenning / < 5 s 480 345 1.15 Som i nettet forøvrig

Minimal kontinuerlig driftsspenning 390 280 0.93 390

Minimal midlertidig 

spenning / <15 min
380 270 0.90 380 / < 4 timer

Ekstrem min. midlertidig 

spenning / < 30 s
360 261 0.85 320 / < 60 min

Ekstrem min. midlertidig 

spenning / < 5 s
345 246 0.82 N.a.

Isolasjonsnivå Toppverdi [kV] Toppverdi [kV]

Lynimpuls beskyttelsesnivå (LIWL) 1425 1050

Koblingsimpuls beskyttelsesnivål (SIWL) 1050 850



NVF Funksjonskrav for styring av reaktive komponenter

• For statiske reaktive komponenter i 
forbruksanlegget, skal det være egne effektbrytere 
for styring og dersom påkrevet av systemansvarlig, 
automatisk styring

• Dynamiske reaktive komponenter (SVS, STATCOM 
og roterende fasekompensatorer) skal ha 
funksjonalitet for spenningsregulering med innstillbar 
spenningstatikk.

Fremtiden er elektrisk



DCC tekst/ krav til vern og beskyttelse (DCC 16)

Frakopling av feil skal være slik at risiko for skade på person, eiendom 

og anlegg søkes minimalisert.

• Ekstern og intern kortslutning

• Over- og underspenning ved tilknytnings-punktet til 

transmisjonsnettet

• Over- og under – frekvens

• Beskyttelse av kurs/ forsyning til forbruk

• Transformator beskyttelse av enhet

• Reservevern for forsyningskurs og feil i forsyningstavle

Fremtiden er elektrisk
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NVF Forbruk – Forslag til Krav for vern og beskyttelse

• Ved normal frakobling av feil på forbruksanlegg (tilknyttet transmisjonsnettet) 

skal vernsystem for disse være selektive med hensyn på vernsystem på 

høyere spenningsnivå.

• Ved vern- eller effektbrytersvikt i forbindelse med feil på forbruksanlegg skal 

det være selektivitet med hensyn på vernsystem på overliggende 

spenningsnivå.

• Eier av forbruksanlegg er ansvarlig for at krav til frakobling av feil oppfylles, 

uavhengig av om vernsystemet er lokalt eller i bakenforliggende stasjoner, jf. 

Figurer under.  Ansvaret gjelder både for normal frakobling av feil og ved 

vernsystem- eller effektbrytersvikt.

• Eier av forbruksanlegg må sørge for at selektivitet koordineres med aktuell 

TSO/(DSO). 
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A

Vern, kontroll osv.

132 kV isolert eller
kompensert nett BVernsystemet frakopler kortslutninger trepolet, 

hurtigst mulig og senest innen 0,4 s (0,7 s).

For overføringsenheter som betraktes som luftledninger 

kan automatisk gjeninnkopling startes.

Forbruk – Forslag til krav for vern og beskyttelse

Figur 10-2  
Normal frakopling av feil

Kortslutnings -
bidrag fra 
transformatorer 

mot 
overliggende 

nett frakobles 
hurtigst mulig 
og senest innen 
2,1 s. 

Kortslutningsbidrag fra produksjonsenheter 
frakoples hurtigst mulig og senest innen 

3,0 s. 

Kortslutningsbidrag 
fra transformatorer 
mot underliggende 

nett frakobles hurtigst 
mulig og senest innen 

1,6 s. 

Kortslutnings -
bidrag fra 
ledninger 

frakobles 
hurtigst mulig og 

senest innen 

1,0 s. 

B

C

A > 132 kV

< 132 kV

132 kV isolert eller

kompensert nett

Vern, kontroll osv.

Vern, kontroll osv.

Vern, kontroll osv.

Vern, kontroll osv.

Figur 10-3   Frakobling

av feil ved 

vernsystem- eller 

effektbrytersvikt



NVF Simuleringsmodeller (DCC 21)

(vurderes flyttet til kravetterlevelse, eller tas ut av NVF

• TSO/Systemansvarlig/Statnett kan kreve modeller, eller tilsvarende informasjon, 
for modellering og simulering av forbruk tilknyttet transmisjonsnettet og 
distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet.  Innhold og format på 
simuleringsmodeller bør inkludere:

(a) Stasjonær og dynamiske tilstander, inkludert 50 Hz
(b) Transiente simuleringer ved tilkoblingspunkt
(c) Struktur og blokk-diagrammer

• Dynamiske simuleringer av transiente forløp bør også inkludere del-modeller for:
(a) Effektstyring (power control)
(b) Spenningsstyring
(c) System beskyttelse modell for forbruk og distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet.
(d) De ulike typer forbruk, elektro teknisk karakteristikk av last.
(e) Converter modeller

Fremtiden er elektrisk



NVF Kravetterlevelse – Testing distribusjonsnett

Testing av kravetterlevelse til informasjonsutveksling for 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet (DCC 38)

• Informasjonsutveksling mellom TSO/ Statnett og 

distribusjonsnett tilkoplet transmisjonsnettet skal 

demonstreres mht. teknisk evne i forhold til krav for 

informasjonsutveksling ved DCC artikkel 18.3 

(spesifisert av TSO/ Statnett).

• Sertifikat for type-test av utstyr kan aksepteres for 

deler av testene, når denne dokumentasjonene 

leveres TSO/ Statnett.

Fremtiden er elektrisk
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NVF Kravetterlevelse – Testing Forbruksanlegg

14.2.5 Testing av kravetterlevelse til informasjonsutveksling for 

forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet (DCC40)

• Informasjonsutveksling mellom TSO/ Statnett og 

forbruksanlegg tilkoplet transmisjonsnettet skal 

demonstreres mht. teknisk evne i forhold til krav for 

informasjonsutveksling ved DCC artikkel 18.3 

(spesifisert av TSO/ Statnett).

• Sertifikat for type-test av utstyr kan aksepteres for deler 

av testene, når denne dokumentasjonene leveres TSO/ 

Statnett.



Diskusjon om krav til forbruk også skal 

gjelde distribusjonsnettet 

• 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 / ≥ 30 MVA ), og om disse da bør følge 

samme kravstilling som gitt av DCC?  

Fremtiden er elektrisk



Til neste møte

Fremtiden er elektrisk

➢ Utkast for NVF Produksjonsanlegg 

sendes for gjennomlesing

i Februar.

Eventuelt?


