
FIKS / NVF - Referansegruppe møte nr. 6
Stein Petter Vagle, Statnett SF

NVF - Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet

Prosess, Virkeområde, Roller & Ansvar
Nettanlegg – Oppdateringer og Nett som kan bli direktejordet



Tema Format og formål

09:00- 09:15 Velkommen

• Møteplan og struktur

Kort orientering

09:15 -12:00 NVF – del I: Generelle føringer, virkeområde, roller og ansvar

• Føringer fra fos

• Forhold mellom retningslinjer og NVF

• Roller, ansvar og virkeområde

• Prosess – fos § 14 første og annet ledd

Orientering og diskusjon med innspill 

fra referansegruppen 

12:00 -12:45 Lunsj

12:45 – 14:30 NVF – del II: Nettanlegg

• Oppfølging av kommentarer, delvis oppdatert versjon

• Gjennomgående jord

• Nett som kan bli direktejordet, veiledning

• Direktejordet nett uten gjennomgående jord, Vattenfall-løsning

Status og utvikling for del om 

Nettanlegg

Belyse og diskutere om "Vattenfall" 

løsning kan være aktuell i Norge

14:30-15:00 Avslutning

• Neste møte: produksjonsanlegg

• Eventuelt

Kort orientering, samt innspill fra 

referansegruppen til eventuelt-saker

Sted, datoFremtiden er elektrisk 2

Agenda referansegruppemøte 12.06.2019



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 Doodle/ SharePoint 10.-12-9.2019 HVDC og produksjonsanlegg

2 dager Møte 8 SharePoint 23-25.10.2019 Gjennomgang av høringsutkast

Sted, datoFremtiden er elektrisk 3

Møteplan



Hovedstruktur

NVF

Nettanlegg

Overføring

Transformatorstasjon/

koblingsstasjon

Kontrollanlegg

Vern

Forbruk
Transmisjonsnett

Distribusjonsnett

HVDC

Mellomlandsforbindelser

Forbruk

Produksjon

Produksjonsanlegg
Synkron

Kraftparkenheter

Fremtiden er elektrisk



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 – 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



DEL I: GENERELLE FØRINGER
Virkeområde, roller, ansvar og prosess

Sted, datoFremtiden er elektrisk 6



• Føringer fra forskriften 

• Avklaringer knyttet til hjemmelsgrunnlag og Network Codes

• Retningslinjer for fos § 14

• Forhold mellom retningslinjer for fos § 14 og NVF

• Roller, ansvar og virkeområde

• Prosess for fos § 14 første og annet ledd

• Innlegg fra systemansvarlig og andre

• Gruppediskusjon (og kaffe) 20 min

• Innspill fra referansegruppen

Sted, datoFremtiden er elektrisk 7

Foreløpig agenda



• Vi har skjøvet på kapittel i NVF om roller, ansvar, 

virkeområde og prosess i påvente av forventede 

endringer knyttet til europeisk regelverk.

• I høringsdokument fra NVE (4/2019), hvor blant annet 

fos § 14 er omfattet, fremgår det at det ikke foreslås 

noen endringer i fos knyttet til ansvar og roller mellom 

TSO og DSO eller innlemming av europeisk regelverk.

• Føringene fra NVE medfører at vi i NVF må forholde oss til 

dagens virkeområde og rolle/ansvars-fordeling

Sted, datoFremtiden er elektrisk 8

Generelle føringer



• Tidligere mottatt innspill fra Statkraft; "RfG gjelder for nye kraftverk. 
Det bør lages en oversikt over hvilke krav som gjelder for kraftverk 
som allerede er tilknyttet"

• RfG er ikke gjeldende i Norsk lov, vi må forholde oss til dagens hjemler

• NVF er imidlertid koordinert mot kravene RfG og funnene fra Statnetts 
anbefalinger for implementering av RfG, oversendt NVE høsten 2017

• Konklusjonen fra anbefalingen gjelder; "Det er ingen tekniske krav i 
RfG som går utover det som ellers ville bli stilt gjennom forskrift om 
systemansvaret"

• NVF utvikles innenfor gjeldende regelverk og kravene vil gjelde for alle 
nye anlegg og anlegg hvor det gjøres endringer. Der det gjøres 
endringer stilles krav til de anleggsdelene som omfattes av tiltaket.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 9

Koordinering mot RfG – Eksisterende og 

nye anlegg



• Iht. fos § 28a skal systemansvarlig skal lage retningslinjer for 
utøvelsen av systemansvaret for alle relevante bestemmelser.

• Retningslinjene skal beskrive systemansvarliges praksis og hva 
systemansvarlig legger til grunn for sine vedtak.

• For § 14 er det foreslått endringer i bestemmelsen fra 1.7.2020
• Bestemmelsen blir omfattet av krav om retningslinjer for utøvelsen av 

systemansvaret

• Foreslått nytt navn "Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i 
kraftsystemet"

• Begrepet 'informere' endres til 'rapportere' i første og annet ledd

• Det tas inn et nytt tredje ledd om at systemansvarlig fastsetter innhold, 
format og frister for rapporteringen

Sted, datoFremtiden er elektrisk 10

Føringer fra fos



• NVE skriver i høringen til pågående endringer i fos, om 

fos § 14:

• "Dagens praktisering av hva systemansvarlig normalt legger til 

grunn for vedtak etter § 14 om idriftsettelse, er nedfelt i et eget 

dokument FIKS (funksjonskrav i kraftsystemet). Når § 14 

omfattes av § 28a om retningslinjer, vil forskjellen fra i dag være 

at NVE skal godkjenne FIKS og systemansvarlig vil være 

bundet av FIKS i sin praktisering."
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Retningslinjer for fos § 14



• Systemansvarlig hadde et møte med NVE 14. mai for å 
få avklaringer knyttet til retningslinjer for fos § 14 og NVF

• Temaer som ble diskutert:
• Fordeling retningslinjer og vedlegg/NVF

• Hva skal NVE godkjenne

• Veiledning, informasjon, bakgrunn?

• Hva med krav som ikke er omfattet av hjemmelen i fos § 14?Eks. anlegg i 
distribusjonsnett som ikke er omfattet av fos § annet ledd

• Vi fikk tilbakemelding om at vi i fellesskap med bransjen foreslår en 
hensiktsmessig fordeling av innhold. Videre når det gjelder hva 
som skal godkjennes og ikke er det viktig at vi synliggjør hva som 
er funksjonskrav, veiledning, anbefalinger og informasjon. NVE vil 
da godkjenne de delene som er aktuelle.
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Avklaringer med NVE



• NVE varsler i sitt høringsdokument at NVE skal godkjenne FIKS/NVF.

• Vi må finne en hensiktsmessig løsning for hvilken informasjon som ligger i 
retningslinjedokument og hvilken informasjon som legges i NVF (vedlegg til 
retningslinjene). Begge vi være å oppfatte som retningslinjer godkjent av NVE

• Bør være enkelt å finne informasjonen

• Ugunstig å ha samme informasjon flere steder

• Hva ønsker referansegruppen?

• Eks:

• Alt. 1: 

• Mest mulig samlet i NVF

• Alt. 2: 

• Roller/ansvar, virkeområde og prosess i retningslinjer

• Rene funksjonskrav med veiledning i NVF

• Alt. X:

• Eventuelle andre forslag
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Forholdet mellom retningslinjene og 

FIKS/NVF



• NVF Overskrifter:

1. Funksjonskrav; beskriver de faktiske funksjonskravene iht. fos § 14 
(og ev. veileder mht. fos § 20 for vern-systemer).

2. Veiledning;
➢ om hvordan tilfredsstille kravet 

(en aktuell løsning, eller en framgangsmåte for å vise kravetterlevelse).

➢ for hva som legges til grunn ved behovsprøvede funksjonskrav.

➢ om funksjonalitet (ikke krav i dag) i henhold til EU-forordninger.

• NVE skal godkjenne NVF som et vedlegg til retningslinjer for fos §
14. I praksis blir det innhold som står under overskriften 
Funksjonskrav og overskriften Veiledning, som skal godkjennes.
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Struktur for NVF



• Forts. NVF Overskrifter:
3. Anbefalinger kan gis om funksjonalitet som ikke kan hjemles i fos § 14, 

men som vurderes hensiktsmessig for kraftsystemet.
Dette er ønsket funksjonalitet "bør krav" i forhold til fos § 14, men det 
utelukkes ikke at de er, eller kan bli, et krav i forhold til andre gjeldende/ eller 
framtidig gjeldende regelverk. (Teknisk gode løsninger eller "good
engineering practice" kvalifiserer vanligvis IKKE for å bli inkludert som 
anbefaling).

4. Informasjon, kan
➢ gi teknisk relevant informasjon, eller vise eksempler.
➢ vise til andre relevante regelverk (uten å veilede eller fortolke andre regelverk).
➢ vise til og beskrive aktuell funksjonalitet for anlegg i distribusjonsnettet som ikke er 

omfattet av fos § 14 annet ledd, 
og/ eller vise til relevante normer og standarder (som. f.eks. kan legges til grunn i 
avtaler).

5. Begrunnelse; tas ut som eget dokument, pga. omfang
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Struktur NVF forts.



• Vi må forholde oss til dagens hjemmelsgrunnlag i fos med forarbeider

• Fos § 14 – dagens hjemmel

• Første ledd: 

• Nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg i og tilknyttet regional- og transmisjonsnettet 

• Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig, systemansvarlig skal fatte vedtak om funksjonalitet

• Annet ledd: 

• Nye eller endringer i eksisterende produksjonsanlegg i distribusjonsnettet

• Områdekonsesjonær skal rapportere til systemansvarlig (vesentlig betydning), systemansvarlig kan fatte vedtak

• Fremtiden

• I fremtiden vil rolle- og ansvarsfordelingen kunne endre seg

• Implementering av Network Codes

• TSO/DSO

• NVF forsøkes lagt opp slik at den kan oppdateres ved fremtidige endringer i roller, ansvar og 
virkeområde

• Det tekniske innholdet i NVF utarbeides, i hovedsak, uavhengig av ansvars- og rollefordeling

Sted, datoFremtiden er elektrisk 16

Roller, ansvar og virkeområde



• I NVEs forslag til endring i fos § 14 foreslår de et nytt 
tredje ledd som fastsetter at systemansvarlig skal ha 
rutiner for hvordan det skal rapporteres iht. fos § 14 
første og annet ledd

• Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for 
rapporteringen etter denne paragrafen.

• Vi ønsker å revidere våre søknads/vedtaks-prosesser 
for både fos § 14 første ledd og annet ledd

• Og vi ønsker innspill fra referansegruppen

Sted, datoFremtiden er elektrisk 17

Prosess – fos § 14



• Forskriftstekst foreslått fra 1.7.2020 (ny tekst i kursiv, 

tekst som tas ut med gjennomstreking):
• Første ledd: 

• Konsesjonær skal informere rapportere til systemansvarlig om planer for nye 

anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller 

transmisjonsnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig 

skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende 

anlegg før disse kan idriftsettes.
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Prosess – fos § 14 første ledd



Sted, datoFremtiden er elektrisk 19

Prosess – fos § 14 første ledd

IdriftsettelseKontraktKonsesjon

• Dagens prosess - utfordringer
• Stor variasjon i tidspunkt søknader sendes inn

• Varierende grad av informasjon om tiltaket i søknadsmal

• Bedre informasjonsunderlag nærmere idriftsettelse

• FIKS er en veileder, det er viktig for systemansvarlig å komme tidlig inn for å avklare nødvendige 
funksjonsegenskaper – samtidig viktig å få bekreftet etterlevelse (endelig teknisk løsning)

• Vedtaket er systemansvarliges middel for å påvirke, og brukes også for å bekrefte etterlevelse

Avklare krav og bekrefte kravkravetterlevelse

VedtakSøknad



• Hva er driverne for å forbedre prosessen:

• Tiltakshaver:

• Kunne få avklaringer tidlig i prosjektet

• Forutsigbarhet – ingen overraskelser mot slutten av prosjektet

• Tydelig prosess

• Kort behandlingstid

• ++

• Systemansvarlig:

• Påvirkningskraft

• Tydeligere rammer for prosessen

• Effektiv saksbehandling- riktig informasjon til riktig tid

• ++

Sted, datoFremtiden er elektrisk 20

Prosess – fos § 14 første ledd



• Å avklare nødvendige funksjonsegenskaper og å følge opp 
etterlevelse er to distinkte deler av prosessen

• Fordelaktig for alle parter å kunne avklare nødvendige 
funksjonsegenskaper tidlig

• Behov for mekanismer for å sikre etterlevelse
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Prosess – fos § 14 første ledd – forslag til 

forbedret prosess

IdriftsettelseKontraktKonsesjon

Avklare nødvendige funksjonsegenskaper

VedtakSøknad

Bekrefte funksjonsegenskaper

Oppfylling av vilkår til vedtaket

Eksempel nedenfor: vedtaket fattes tidlig, men inneholder flere vilkår til dokumentasjon før 

idriftsettelse.



• Vi ønsker innspill fra referansegruppen til forbedringer 

av dagens prosess

• Styrker 

• Svakheter

• Hva kan og bør forbedres ved dagens prosess?

Sted, datoFremtiden er elektrisk 22

Innspill fra referansegruppen



• Forskriftstekst foreslått fra 1.7.2020 (ny tekst i kursiv, tekst 
som tas ut med gjennomstreking):

• Annet ledd:

• Områdekonsesjonær skal informere rapportere til systemansvarlig om planer 

for nye eller endringer i eksisterende produksjonsanlegg i eget 

distribusjonsnett når disse planene kan ha vesentlig betydning for driften og 

utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet. Systemansvarlig kan fatte 

vedtak vedrørende anleggenes funksjonalitet.

• Tredje ledd:

• Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter 

denne paragrafen.
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Prosess – fos § 14 annet ledd



Prosess – fos § 14 annet ledd
• Dagens prosess – utfordringer

• Mangler gode rutiner for å melde saker videre til 
systemansvarlig

• Hva er kriteriene for "vesentlig betydning"?

• Hvordan sikrer vi likebehandling blant 
områdekonsesjonærene?

• Prosessen har også en link til den nye leddet i fos §
14a (tredje ledd), som blir gjeldende fra 1.7.2019:

• "Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før 
nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i 
drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett 
skal områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er 
rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller 
endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift."

• Områdekonsesjonær må ha rutiner for å dekke begge 
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• Vi ønsker innspill fra referansegruppen til forbedringer 

av dagens prosess

• Hvordan følger områdekonsesjonærer opp dette i dag?

• Hvordan oppleves prosessen for produsenter?

• Hvordan sikrer vi en god prosess for alle involverte? 
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Prosess – fos § 14 annet ledd



• Mulighet for referansegruppen til å komme med andre 

innspill som vi bør ta hensyn til i videre arbeid med 

generelle føringer (roller, ansvar, virkeområde og 

prosess)
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Andre innspill?



• Oppfølging, kommentarer, oppdaterte versjoner 
e-room og sharepoint (NVF EksternReferansegruppe)

• Struktur, overskrifter;
• Funksjonskrav, Veiledning, 

• Anbefalinger, Informasjon, 

• Begrunnelse (tas ut i eget dokument)

• Gjennomgang av NVF Nettanlegg endringer og suppleringer 
(siden november) delvis fortsatt under arbeid og QA sjekk.

• Nett som kan bli direktejordet, veiledning og anbefalinger

• Direktejordet nett uten gjennomgående jord – "Vattenfall-løsning"
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NVF Nettanlegg - Agenda
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NVF Oppdateringer

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 

tas fortløpende 

ombord:
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NVF Oppdateringer
https://statnett.sharepoint.com/:x:/r/sites/NVFEksternReferansegruppe/Shared%20Documents/RefGruppeOmr%C3%A5de_M%C3%B8tePlanlegger.xlsx?d=w193566c6aa7c4db0aa

7b3924bd53f9d5&csf=1&e=kjJEEZ

Sharepoint; nytt grensesnitt for samhandling i gruppen, mulighet for plassering av ny 

working versjon/revisjon av Nettanlegg, der kommentarer og oppdatering tas om bord 

fortløpende.  Dette slik at gruppen kan gjøre snik-titt, og evt. kommentere fortløpende.



Nye ledninger skal bygges med gjennomgående 
jordforbindelse mellom tilstøtende stasjoner:

• I eksisterende lavohmig eller direktejordet nett

• I nett som framtidig kan bli lavohmig eller direktejordet, når 
føringer for gjennomgående jord er beskrevet i konsesjonen. 

Det skal ikke være brudd i denne jordforbindelsen. 

For parallelførte ledninger, på separate masterekker, skal hver 
enkelt ledning ha separat gjennomgående jordforbindelse. 

Dersom det er innskutt kabel på ledningen, skal det sikres 
kontinuitet i den gjennomgående jordingsforbindelsen. 

Ledninger skal være revolvert for å sikre best mulig symmetri 
slik at uønsket vern-funksjon unngås.
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Kraftledning, Funksjonskrav
NVF endret



• Endring/ oppdatering av krav

• Anbefalinger om gjennomgående jord (ikke krav)

Det oppfordres til å etablere gjennomgående jord, uavhengig av 

systemjording, for alle nye linjer.
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Kraftledning, anbefalinger

NVF endret (anbefaling)



• Omskrivning av underkapittel for endepunkskomponenter ;
• Funksjonskrav for endepuktskomponenter; (f.eks. strømtransformator, effekt-

og skillebryterbryter, samt innstrekk, looper og eventuelle gjennomføringer i 
koblingsanlegget, samt innføringskabel) i eller til stasjoner, skal ikke være reelt 
begrensende for utnyttelsen av termisk overføringskapasitet til tilhørende linje, 
kabel, transformator, kondensatorbatteri og reaktorer. Endepunktskomponenters
ytelse dimensjoneres for tillatt termisk kontinuerlig belastning, og for maksimal 
belastning (kortvarig termisk grenselast) i 15 minutter.

• Veiledning => Kravet om å ikke være begrensende gjelder for nye anlegg og ved
endringer i eksisterende anlegg.  
Under arbeid:

Termisk overføringskapasitet vil si …
Kortvarig termisk grenselast vil si …

• Anbefaling => Ved revisjoner/ utskifting av endepunkskomponenter anbefales det 
at de ikke blir begrensende for utnyttelsen av termisk overføringskapasitet.

• Informasjon => NVE har gjennom krav til kraftsystemutredninger pålagt 
utredningsansvarlige selskaper å utrede tiltak for å oppgradere begrensende 
endepunktskomponenter i eksisterende anlegg.
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NVF endret  (omskrevet og supplert) Under arbeid og QA sjekk



• Koblingsanlegg for anlegg med spenning ≥ 220 kV skal bygges med høyeste grad 

av fleksibilitet, samtidig som det skal bli laveste grad for konsekvens og ulempe ved 

feil.  Kravet gjelder ved intakt nett, revisjoner av anlegg, og ved feil i anlegg. 

• Veiledning om fleksibilitet i nett med spenning ≥ 220 kV.

• Høyeste fleksibilitet ved intakt nett fordrer redundante løsninger der man kan endre 

koblingsbildet uten avbrudd i kraftoverføringen.

• Høyeste fleksibilitet ved revisjoner betyr at man kan gjøre inspeksjon og vedlikehold på 

komponenter i koblingsanlegget uten avbrudd i kraftoverføringen ved omkobling, slik at 

man kan opprettholde kontinuerlig drift. 

• Laveste konsekvens ved feil vil si funksjon for avbruddsfri kraftoverføring ved feil på 

en komponent i anlegget, inkludert feil på en samleskinne. 
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Funksjonskrav om fleksibilitet i anlegg med spenning ≥220 kV

Suppleringer; nytt hovedkapittel Under arbeid og QA sjekk

Koblingsanlegg og stasjoner - apparatanleggsløsning
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Informasjon - eksempel på stasjonsløsning 

(høyeste 

fleksibilitet)

Fortsettelse, supplering om fleksibilitet Under arbeid og QA sjekk



• Vesentlige endringer (eller ny stasjon)
=> krav om høyeste fleksibilitet

• Vesentlige endringer; vil betegne en ombygging av vesentlig omfang (f.eks. utvidelse med flere felter), evt
kombinert med utskifting av mange komponenter.

• Moderate eller mindre endringer

=> behovsprøvede krav til fleksibilitet, legge til grunn faktorer som:

➢ Eksisterende løsninger

➢ Alder til anlegget og restlevetid

➢ Størrelse og omfang av stasjon (antall avganger)

➢ Lokasjon av stasjon i nettstruktur

➢ Teknologi (GIS..)

➢ Kost/ nytte, samfunnsøkonomiske forhold

• Mindre endringer; kan bety utskifting av komponent (f.eks. en strømtransformator) eller kanskje en mindre 
ombygging (f.eks. utvidelse med ett felt som har begrenset betydning for kraftsystemet).

• Moderate endringer; kan betegne en ombygging av moderat omfang (f.eks. utvidelse med ett fåtall felter), 
evt. kombinert med utskifting av en eller et fåtall komponenter (f.eks. utskifting av bryter og 
strømtransformator).

Sted, datoFremtiden er elektrisk 35

Veiledning om fleksibilitet ved endringer  i anlegg med spenning ≥220 kV

Fortsettelse, supplering om fleksibilitet Under arbeid og QA sjekk



• Koblingsanlegg for anlegg med spenning 110≤Un< 220 kV skal bygges med høy

grad av fleksibilitet, samtidig som det skal bli lav konsekvens og ulempe ved feil.  

Kravet gjelder ved intakt nett, revisjoner av anlegg, og ved feil i anlegg. 

• Veiledning om fleksibilitet i nett med spenning 110≤Un<220 kV.

• Høy fleksibilitet ved intakt nett fordrer redundante løsninger der man kan endre 

koblingsbildet, men at det tillates avbrudd i kraftoverføringen under omkoblingen.

• Høy fleksibilitet ved revisjoner betyr at man kan gjøre inspeksjon og vedlikehold på 

komponenter i koblingsanlegget, men dette med avbrudd i kraftoverføringen på ledning 

og samleskinne. 

• Lav konsekvens ved feil, vil si mulighet for å koble om anlegget slik at kraftoverføring 

kan fortsette etter feil på komponent, inkludert feil på samleskinne.  Men det tillattes 

avbrudd under omkoblingen.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 36

Funksjonskrav om fleksibilitet i anlegg med spenning 110≤Un<220 kV

Fortsettelse, supplering om fleksibilitet Under arbeid og QA sjekk



Sted, datoFremtiden er elektrisk 37

Informasjon - eksempel på stasjonsløsning

(Høy 

fleksibilitet)

Fortsettelse, supplering om fleksibilitet Under arbeid og QA sjekk



Sted, datoFremtiden er elektrisk 38

Informasjon -

eksempel 

på stasjons-

løsning

(høy 

fleksibilitet)

Fortsettelse, supplering om fleksibilitet Under arbeid og QA sjekk



Sted, datoFremtiden er elektrisk 39

Veiledning om fleksibilitet ved endringer  i anlegg med spenning 110≤Un<220 kV

Fortsettelse, supplering om fleksibilitet Under arbeid og QA sjekk

Vesentlige endringer (eller ny stasjon)
=> krav om høy fleksibilitet

• Vesentlige endringer; vil betegne en ombygging av vesentlig omfang (f.eks. utvidelse med mange felter), evt
kombinert med utskifting av mange komponenter.

• Moderate eller mindre endringer

=> behovsprøvede krav til fleksibilitet, legge til grunn faktorer som:

➢ Eksisterende løsninger

➢ Alder til anlegget og restlevetid

➢ Størrelse og omfang av stasjon (antall avganger)

➢ Lokasjon av stasjon i nettstruktur

➢ Teknologi (GIS..)

➢ Kost/ nytte, samfunnsøkonomiske forhold

• Mindre endringer; kan bety utskifting av komponent (f.eks. en strømtransformator) eller kanskje en mindre 
ombygging (f.eks. utvidelse med ett felt som har begrenset betydning for kraftsystemet).

• Moderate endringer; kan betegne en ombygging av moderat omfang (f.eks. utvidelse med ett fåtall felter), 
evt. kombinert med utskifting av et fåtall komponenter (f.eks. utskifting av bryter og strømtransformator).



• Nett som kan bli direktejordet: 
Aktuelt når dette er identifisert ved KSU utredning, og konsesjon gir 
føringer om valg i forhold til direktejording for kraftledning og 
vesentlige komponenter i stasjon.

• NVF gir veiledning og anbefalinger i forhold til:
• Kraftledning; gjennomgående jord.

• Effektbryter i felt for luftledning; funksjonalitet for enfase gjeninnkobling.

• Transformator; dimensjonering av nøytralpunkt og dempevikling.

• Hjelpesystemer; uavhengig forsyning til fra hvert sitt batterisystem, til 
dublerte vernsystem.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 40

Nettanlegg – Nett som kan bli direktejordet

Nett som kan bli direktejordet



1. Nye stasjoner og ved endringer av stasjoner, skal koblingsanlegg bygges med 

brytere som har funksjonalitet for enfaset gjeninnkopling når behovet for framtidig 

lavohmig eller direktejording allerede er identifisert ved KSU utredning, der det ved 

konsesjon for aktuell stasjon/anlegg er gitt føringer for dette. 

Sted, datoFremtiden er elektrisk 41

Veiledning for effektbrytere til felt for luftledning i nett med spenning 

110≤Un<220 som kan bli lavohmig eller direktejordet

Nett som kan bli direktejordet - effektbryter

Anbefalinger for effektbrytere til felt for luftledning i nett med spenning 
110≤Un<220 som kan bli lavohmig eller direktejordet
A. Ved revisjoner/ utskifting av effektbrytere i stasjoner og anlegg, bør bryterne 

enten skiftes ut til brytere som har funksjonalitet for enfase gjeninnkopling, eller 

det kan etableres en plan for fremtidig utskifting av brytere ved overgang til annen 

systemjording.

B. Øvrige eksisterende brytere i nettet, som bare har mulighet for 3-polig 

operasjon, kan inntil videre beholdes.  Nett-topologi (grad av masking eller 

utbredelse av radielle linjer mm.) og lokasjon av stasjon vil ha betydning for om 

øvrige effektbrytere også bør skiftes ut. 



• Transformatorer i et isolert eller spolejordede nett som i framtiden kan bli lavohmig

eller direktejordet, identifisert ved aktuell KSU og i aktuell konsesjon, skal følge både 

funksjonskrav til transformator i et isolert eller spolejordet nett, og samtidig kunne 

følge kravene i et lavohmig eller direktejordet nett.  Dette er viktig mht. konstruksjon, 

dimensjonering/ytelse og isolasjonsnivå, spesielt for nøytralpunkt og dempevikling.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 42

Veiledning for transformator i nett som kan bli direktejordet

Nett som kan bli direktejordet - transformator



Funksjonskrav 

Kontrollanlegg for direkte eller lavohmig jordet nett med spenning ≥ 110 kV skal ha 

uavhengige batterisystem. Dublerte vern¬system skal ha forsyning fra hvert sitt 

batterisystem.

I spolejordet eller isolert nett, der det kreves uavhengige vernsystem, skal hvert av 

disse forsynes fra uavhengige batterisystem. 

Ny veiledning, se neste side:

Sted, datoFremtiden er elektrisk 43

Hjelpeanlegg 

Nett som kan bli direktejordet - hjelpeanlegg



1. Nye stasjoner og stasjoner som endres skal bygges med to uavhengige 

batterisystemer når behovet for framtidig direktejording allerede er identifisert ved 

KSU utredning, og det ved konsesjon for aktuell stasjon/ anlegg er gitt føringer for 

dette.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 44

Veiledning for hjelpeanlegg i nett med spenning 110≤Un<220 kV 

som kan bli lavohmig eller direktejordet

Nett som kan bli direktejordet - hjelpeanlegg

Anbefalinger for hjelpeanlegg i nett med spenning 110≤Un<220 kV som kan 
bli lavohmig eller direktejordet 

A. I tilfelle revisjon/ utskifting av hjelpeanlegg i stasjoner som ligger i område der 

behovet for framtidig direktejording allerede er identifisert ved KSU utredning, da 

bør de utrustes med to uavhengige batterisystemer.  Alternativt kan det lages en 

plan for å etablere 2 uavhengige batterisystemer.

B. Øvrige stasjoner i nettet kan inntil videre beholde enkelt batterisystem, selv om 

vernsystem dubleres ved konvertering fra spolejordet til lavohmig eller 

direktejordet nett. 



• Vattenfall-løsning

Sted, datoFremtiden er elektrisk 45

Nettanlegg – Direktejordet nett uten gjennomgående jord

Under arbeid


