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Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 

1.  Introduksjon  
 
Runde rundt bordet: Deltakerne presenterte seg. 
 

SPV 

2.  Oppdrag og organisering av arbeidet 

 Systemansvarlig gjennomgikk hvordan arbeidet er planlagt 
gjennomført og hva som oppfattes som en hensiktsmessig 
organisering. Viktig at deltakerne bidrar med innspill til en 
hensiktsmessig organisering og gjennomføring. 

 Det ble blant annet reist spørsmål ved hvordan 
operasjonaliseringen av tilknytningsforordningene er gjennomført i 
andre europeiske land og veiledning til dette arbeidet.  

 
Innspill fra referansegruppen 

 Standarder; i dagens FIKS refereres det ganske ofte og spredt til 
standarder. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å 
arrangeres møter med eksperter (for eksempel deltakere i NEKs 
ulike normkomiteer), og da gjerne gå igjennom standard for 
standard. (Dette fordrer at man lister de mest aktuelle spesifikke 
standarder).  NEKs bidrag er nødt til å inkludere uttalelser fra flere 
eksperter, og bør derfor være godt strukturert.  

 Informasjonsutveksling (sanntidsregistrering og utveksling av 
data; spenningskvalitet etc.) er meget sentralt, og NEK ser 
allerede på standardisering innenfor dette. Informasjonsutveksling 
burde muligens være et eget kapittel?  

 Det må tidlig avklares struktur/rammeverk på dokumentet og 
innholdet. Det er store forskjeller i strukturen til FIKS og 
tilknytningsforordningene (CNC). Den nasjonale veilederen (NVF) 
bør fortelle hvilken funksjonalitet som skal leveres, og ikke en 
oppramsing av alle krav som gjelder.  

 Det er vanskelig å få tak i hva som er innholdet i 
tilknytningsforordningen for produksjon (RfG).  Dette må gjøres 
forståelig for utbygger, slik at det kommer tydelig frem hvilke krav 
som gjelder.  

 Veilederen bør være et hjelpemiddel for hvordan utstyr skal 
tilknyttes, og klar på hvilke krav FIKS er veileder for, og et 
hjelpemiddel for netteier der tilknytningen skjer.  

 NVF bør fortelle bransjen hvordan innholdet i forordninger og krav 
skal tolkes. Må fortelle bransjen hva som faktisk gjelder. FIKSen 
kom på bakgrunn av hva bransjen gjorde. 

 Innholdet i FIKS må oppgraderes til å følge kravene gitt av 
forordninger. Nettanlegg omhandles i svært begrenset grad i 
forordningene. 
  

OPPSUMMERING: Ønskelig at NVF blir en veileder som gir fortolkning av 
tilknytningsforordningene, tydeliggjør krav, og forteller hva som skal 
leveres. 
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3.  Forventninger til deltakerne i referansegruppen  
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# Sak Ansvarlig 

Det er ønskelig at faste bransjerepresentanter deltar gjennom hele 
arbeidet med forpliktelse om å forankre bransjens og de ulike aktørenes 
synspunkter underveis i arbeidet. 
 
Innspill/ kommentarer 

 Deltakere vil formelt representerer seg selv, men vil ha interne 
grupper/ ressurser som høringspart.  

 Det kreves tid for å rekke å innhente gode innspill, dvs. at 
underlag må være klart i god tid før møter. 

 Det ble stilt spørsmål om det kan bli aktuelt med en engelsk 
versjon av ny NVF.  Dette på bakgrunn av at der ofte er 
internasjonale leverandører med engelsktalende tekniske 
eksperter.  

 Kommentar fra systemansvarlig; 
Mulig å ta med egne eksperter i møter med spesielle temaer. 
Viktig at systemansvarlig informeres i god tid av hensyn til 
administrativ planlegging av møtene.  
 

OPPSUMMERING: Systemansvarlig har en klar forventning om at 
deltakerne trekker på interne ressurser for å bidra med gode og 
kvalitetssikrede tilbakemeldinger.  Referansegruppen forutsetter 
tilstrekkelig tid for å behandle underlag. Underlag som skal behandles i 
møter bør helst sendes ut minst 2 uker før møtene avholdes. 
 

4.  Gjennomgang av tilknytningsforordningene (RfG, DCC og HVDC) i 
forhold til FIKS (se utsendte slides) 
 
Diskusjon/ kommentarer  

 Ny NVF bør være oversiktlig, der det er klart hva som gjelder, 
samt at evt. avvik bør komme fram.  

 Det ble diskutert om en tema basert struktur kan være aktuell, og 
kanskje bør vurderes. Man må lese mange steder i forordningene 
for å få helhetsbilde av hva som gjelder for f.eks. stabilitet.  

 Det kan være aktuelt å følge oppsettet/struktur fra forordningene, 
evt. å "bolke" sammen der det virker hensiktsmessig.  

 Det ble diskutert å gjengi hele, eller deler av 
forordningsteksten(e). Diskusjon om muligheten for å organisere 
tekst i forhold til temaer; Det ble opplyst om at ENTSO-E har en 
tabell som viser oversikt over hvilke temaer de forskjellige 
paragrafer hører innunder, denne gir oversikt for å forstå 
sammenhenger i forordningene.  

 Diskusjon i forhold til om det er hensiktsmessig at man skiller på 
regional- eller distribusjonsnettet med tanke på funksjonskrav, 
eller om man heller bør inndele mht. spenningsnivå, alternativt om 
type jordingssystem kanskje er et viktigere kriteria.  

 Dagens FIKS har en del krav til vern, men beskriver i liten grad 
innstillinger. 

 Forslag om å lage noen caser rundt hva som blir forskjellen 
mellom kravene dersom man følger NVF eller forordninger? 
Hvordan ville de bli brukt forskjellig av konsesjonærer? Hvordan 
vil de forskjellige prosessene være og hvordan oppleves dette fra 
bransjen?  

 
OPPSUMMERING: Ny NVF bør ha en grovstruktur som likner 
tilknytningsforordningene, evt. at man "bolker" sammen hovedstruktur for 
de tre forordningene (RfG, DCC og HVDC) hvor dette synes 
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# Sak Ansvarlig 

hensiktsmessig (f.eks. General provision).  Men i tillegg kan det være 
aktuelt med egne kapitler for informasjonsutveksling, nettanlegg og vern, 
der også føringer for innstillinger vurderes tatt med. Noe temaorientert 
struktur kan vurderes i forhold til tabelloversikter, samt digitale løsninger.  
Oppdeling i forhold til spenningsnivå er kanskje ikke det mest vesentlige, 
mens oppdeling i forhold til systemjord er viktigere. 
 
Referansegruppe vil bidra med forslag til case for å verifisere krav fra NVF 
og/eller forordning. 
 
 

FIKS eller 
forordninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Nettanlegg og krav til dette (kategorier referert til power point 
presentasjon) 
 
Kommentar til kategori 1 (betydning for det sammensatte 
kraftsystemet); 

 8 timers krav til feilklarering for spoler: Dette er et gammelt krav, 
men det er OK at NVF fortsatt krever det, da det ikke 
nødvendigvis vil være fordyrende.  

 Dette 8 timer kravet er begrunnet med forsyningssikkerhet, FEF 
iht. liv helse osv.  

 Jordfeilfaktor kan med fordel tydeliggjøres. 
 
Kommentar til kategori 2 (krav hjemlet i annet regelverk, ikke relevant 
for total-systemet): 

 Ingen vesentlige kommentarer. 
 
Kommentar til kategori 3 (krav hjemlet i annet regelverk, men som har 
betydning for total-systemet);  

 Det kan være flere krav i beredskapsforskriften om drift, 
vedlikehold osv. som kan være relevant for kraftsystemet og 
funksjonalitet. 

 Hvis krav allerede er dekket opp av beredskapsforskriften, så er 
de trolig unødvendig å ha i NVF. 

 Krav i NVF må ha egen begrunnelse forankret i system, og ikke 
bare referere til andre regelverk.  

 
Kommentar til kategori 4 (krav som krever sentral koordinering ut over 
dagens oppfølging, koordinering mellom flere konsesjonærer): 

 Det ble poengtert at også innstillinger (f.eks. av regulatorer) kan 
påvirke flere konsesjonærer over et større geografisk område. 

 Spoleytelse, det er anleggseier som er ansvarlig for å ha nok 
spoleytelse i sitt nett. Diskusjon om dimensjonering og 
koordinering, kommentarer;  

o Krav om sikker slukking er ivaretatt gjennom DSB sitt 
regelverk. Og er eiers eget ansvar.  

o Kostnad kan gjøre at rett spoleytelse ikke blir installert. 
o Det kan være behov for bedre veileder. 
o Systemansvarlig ønsker mere underlag/ info om 

spolejording og typisk praksis (for koordinering mellom 
ulike nett/konsesjonærer). 
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Kommentar til kategori 5 (regulert gjennom andre fos paragrafer, men 
oppfølging gjennom fos §14), f.eks. vern (§20), overføringsgrenser (§7) og 
anleggsdata (§14a):  

 Ingen vesentlige kommentar.  
 
 
Kommentar til konklusjon (fortsatt behov for kravstilling og 
koordinering av funksjonalitet for nettanlegg):  

 Det kan være andre problematikker som ikke har blitt nevnt her, 
blant annet synkronisering av store transformatorer og T-
avgreining.  

 Litt diskusjon om t-avgreining; systemkrav beskrivelse bør blir 
tydeligere.  Løsning/ krav bør diskuteres med NVE. 
Myndighetskravene, konsesjon og NVF bør henge sammen. 
Viktig at det ikke blir forskjellsbehandling.  

 Konsesjoner har den senere tid blir mer spesifikke.  

 Det ble diskutert om systemansvarlig bør komme inn før 
konsesjonsprosessen.  Dette kunne være en todelt løsning; der 
funksjonskrav er avklart før konsesjon, og at man etter konsesjon 
får endelig vedtak/avtale.  

 Forslag om at ny NVF bør ha mulighet for digital tilgjengelighet, 
webbasert løsning;  

o Dette er avhengig av retningslinjekravene til NVE. For her 
er det krav om at dette skal være på papir.  

o Dette kan gjøres liknende som for standarder, der 
papir/pdf har preferanse, men at det i tillegg finnes en 
webbasert løsning for å øke leseligheten.  

 
 
OPPSUMMERING: Funksjonskrav til nettanlegg og vern fornyes og føres 
videre inn i ny NVF der de begrunnes i kraftsystemet. 
 

6.  Neste møte og møteplan 
 

 Statnett lager forslag på struktur rammeverk til ny FIKS/ NVF. 
 

 Innsending/innsamling av meninger og info om spoler, nettanlegg, 
t-avgreininger, m.m., brukes som innspill til det som i dag står i 
FIKS for å utvikle nytt oppdatert innhold om dette i ny NVF.  
 

 Møteplan, kommentarer 
o Neste møte i august er for nærme ferie, spesielt til å få 

inn høringer/ kommentarer. 
 Møtet flyttet til 12. sept!  

o De neste møtene forskyves.  Det sendes ut en møteplan 
som doodle for tidfeste de påfølgende møtene.  

 

 Spørsmål om det er tillatt å laste ned dokumenter som ligger på 
eRoom, slik at de kan deles med interne arbeidsgrupper? 

o Nedlasting er OK.  Eventuelle dokumenter som skal 
begrenses merkes konfidensielt.  
Dokumenter vil også merkes "Utkast/Draft", der det 
ansees vesentlig å indikere at de ikke representerer et 
ferdig produkt. 

 

 
 
SPV 
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 Spørsmål om å ta med eksterne eksperter til kommende møter, 
f.eks for vern og produksjon. 

o OK/fint å ta med eksperter, gi evt. beskjed om til hvilket 
møte, mht. planleggingen. 

 
OPPSUMMERING: Til neste møte; utarbeide forslag til NVF struktur, med 
detaljert innholdsfortegnelse. Forberede for videre arbeider med 
nettanlegg. 
 

 
 
De som tar 
med ekstern 
ekspert 
 
 
 

7.  Eventuelt 

 Diskusjon om småkraften som kommer; det kan bli veldig mye 
etter hvert, og vil kunne være et problem for driften på sikt.  

o Det kommer også småkraft som vind.  
o Mye problemer med at det stilles inn feil i vernene, her 

har DSO/nettselskapene et ansvar for å følge opp 
releplaner.  

o Kan hende det bør stilles krav til småkraft på vern og 
frekvens, evt. dokumentasjon.  

o Det bør avklares nærmere hvordan småkraft eventuelt vil 
reguleres gjennom avtaler, og når dette kommer inn 
under ny NVF.  

o Diskusjon om det kan det være kostnadsmessige ulemper 
med koordinering av releplaner og vern-innstillinger. 
Likevel det anses som en moderat kostnad å koordinere 
dette for nettselskap. 
 

OPPSUMMERING: Systemansvarlig tar med seg problemstillingen i det 
videre arbeidet. 

 

 Spørsmål om når tidspunkt for at ny NVF skal være ferdig? 
o Planen er ny Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i 

kraftsystemet skal være klar til oktober 2019 for høring, 
og for publisering 1.1.2020. Avhengig av endringer i fos 
§14 og andre regulatoriske forhold.  

 
Send innspill på nvf@statnett.no til neste møte, om det som går på 
nettanlegg og vern. Annet relevant underlag legges ut på eRoom.  
 
Oppfordrer alle til å videresende nvf@statnett.no som kontaktpunkt 
mot arbeidet og be sine medlemmer komme med innspill!  
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Aksjonspunkter 
 

# Aksjon, Se også referat ved ansvarlig Hvem Når 

1.  Lage forslag til case egnet til å teste/ gjennomgå krav hvis 
man følger FIKS eller forordninger (og sende inn til 
systemansvarlig ved SPV eller NVF@statnett.no) 

Alle 27.08.2018 

2.  Finne/lage underlag for underlag/info om spolejording og 
typisk praksis for koordinering mellom ulike 
netteiere/konsesjonærer (og sende inn til systemansvarlig 
ved SPV eller NVF@statnett.no)  

Sigbjørn 27.08.2018 

3.  
Fylle ut doodle med ønsket datoer for de neste møtene Alle 13.08.2018 

4.  Sende ut møteinnkalling for neste møte 12.september, med 
plan for de neste møtene.   
Forberede og sende ut underlag til møtet (Forslag til NVF 
struktur med detaljert innholdsfortegnelse, samt forberede litt 
for videre arbeider med nettanlegg). 

SPV 29.08.2018 
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