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Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 

1.  Velkommen 
 

SPV 

2.  Gjennomgang av agenda  
 

 Ingen kommentarer 
 

SPV 

3.  Presentasjon av møteplan 
 

 
 

Virkeområde og rollefordeling  

 Hva er hensikten med at dette kapittelet kommer til slutt? 

 Det er mye uavklart i forhold til NVE, revisjon av fos og implementering 
av Network Codes (forordninger). Vi håper at det kommer avklaringer i 
løpet av kommende vår. 

 Viktig prinsipp for arbeidet at man finner ut av hva kraftsystemet har 
behov for, uavhengig av hvem som skal følge det opp. 

 
Nettanlegg får også noe oppmerksomhet mot slutten. Dette fordi man forutser 
at det kan ta tid å komme i mål på temaet. 
 
Produksjonsanlegg 

 Viktig å gjennomgå produksjonsanlegg på en god måte 

 Både dagens FIKS og forordninger mangler krav om funksjonalitet i 
produksjonsanlegg i utfordrende driftssituasjoner.  

 En ting er funksjonalitet, en annen er å erfaring med å drifte anlegget, 
og øve på å drifte det. 

 Viktig å huske på at forordninger er krav med "cross border impact", 
mens NVF skal ivareta også lokale behov,  

SPV 

4.  Rekapitulering om struktur og oppsett på FIKS og forordningene 
 

 Ingen kommentarer 
 

SPV 

5.  NVF – Rammeverk (forslag til innholdsfortegnelse) 
 

 Hvor skal forbruk reguleres, skal de ha samme kravene som andre 
convertere (omformere)? Der det er samme komponent, skal de ha 
samme funksjonskrav? 

o Det burde være samme krav.  
o Statnett informerer om DCC og omfanget – i sum er det få 

funksjonskrav som begrenses til reaktiv utveksling og 
frekvensgrenser. Dersom man bygger et anlegg med iboende 

SPV 

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



 

   Side: 3/5 

 

Åpen informasjon 

# Sak Ansvarlig 

funksjonalitet, burde den imidlertid kunne brukes, for eksempel 
reaktiv kapasitet i omformeranlegg.  

 

 Mellomlandsforbindelser - Hva med innen-landskabler? Det faller 
utenfor mellomland, forbruk og produksjon.  

o Kanskje dette kapittelet omdøpes for å inkludere innen-
landforbindelser. 

o Hva med støy fra HVDC-omformere?  
 Dette ivaretas av fol, men forordningene legger opp til 

at TSO kan stille krav. 
 

 Hvordan skal standarder ivaretas? 
o Per nå samkjøres det i best mulig måte i terminologi og 

metoder for kravetterlevelse. Statnett har ikke tatt stilling til om 
krav skal gjengis.  

o Hvordan refereres de? Fare for at de oversees dersom de 
omfatter krav til flere komponenter.  

 

 Nettanlegg 
o Er det noen grunn til at man ikke tar med funksjonskrav til vern 

i distribusjonsnettet, sett at dette skal være en veileder for hele 
kraftsystemet? Har dere som aktører noen ønsker eller behov 
for at vi dekker distribusjonsnettet?  

 Det hadde jo vært kjekt å ha det en plass, men det 
dekkes i hovedsak av andre forskrifter og standarder.  

o Etterlysning om at man har et bevisst forhold til hvor vi setter 
grensen for hva som omfattes. 

o Det er viktig å huske at man i denne veiledere skal passe på 
systembehovene.  

o Sett i sammenheng med utviklingen, er det klart at det vil skje 
mer i distribusjonsnettet, og da kan det i økende grad være 
aktuelt, og viktig, at man har forutsigbar funksjonalitet.  

o Er det kommet frem av lignende prosesser i andre 
land/markeder, om hva som burde omfattes av en slik 
koordinerende veileder? 

 Andre europeiske land, bl.a. Tyskland og Irland, har 
vist at de skal gå for en løsning hvor alt samles i en 
grid code, skrevet av deres TSO. 

 

 Forbruk 
o Samme problemstilling for forbruk som for nettanlegg, hvor 

langt ned skal man gå? 
o Kapittelet (forbruk i distribusjonsnett) ble skissert for å 

etterkomme ønske fra netteiere om å få verktøy for håndtere 
last i eget nett. 

o Forbrukerfleksibilitet; Overskriften er der, men usikkert hva 
som blir innholdet.  

 Parallell til produksjon; Funksjonskravene skal passe 
på grunnfunksjonaliteten når aktører står utenfor 
regulermarkeder. På samme måte kan det være 
behov for å ivareta funksjonskrav for 
forbrukerfleksibilitet uten tilslag. 

 Det oppfattes at forbrukerfleksibilitet ivaretas på en 
god måte gjennom DCC. 

o Forskjellen mellom markeder og direktekrav er vag i network 
codes (EU forordningene). Dette er en utfordring Statnett har 
blikk på. 

 

 Produksjon 
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o Noe tilbakemelding bra bransjen, med forbehold, er at 
oppsettet ser transparent og ryddig ut. 

o Terminologien på magnetisering bør gjennomgås. 
 Magnetiseringsterminologien er prematur, "ingenting 

er skrevet i stein". 
 

6.  Hovedprinsipper for krav i NVF 
 

 Bemerkning; I presentasjonen står det at systemansvarlig skal følge 
opp, men det er ikke gitt at det er systemansvarlig.  

o Enighet. 
 

 Innspill ang. bruk av funksjonaliteten; Funksjonskravene skal gi 
mulighetene, innstillingen skal sikres gjennom driften. 

o Enighet. 
 

SPV 

7.  Nettanlegg – Spolejording 
 

Regulatoriske ansvarsforhold: 

 Kraftsystemutredningene angir ikke hvem som har ansvar for å gjøre 
tiltak. 

 Dersom behovet som er identifisert, har man et ansvar iht. FEF å 
gjennomføre tiltak.  

 Kraftsystemutredningene vil gi oversikten. 

 Dette er en "myr" man har tråkket i lenge, og ansvaret er uklart. 

 Gjennom fos § 14 har man ikke mandat til å pålegge bygging av 
kompensering i andre aktørers anlegg. 

 Nøkkelproblemet er hvem som skal ta kostnaden. 

 Praktisering er at man deler investeringen seg imellom i nett med flere 
deleiere. Dette slik at hver eier kompenserer (eller bekoster 
kompensering) for sin andel av ladestrømbidraget i nettet.  Nett med 
en eier er uproblematisk.  

 Viktig å tenke N-1 på spoler også. 

 Vi trenger ikke binde oss på at NVF må inneholde alt 
Statnett/systemansvarlig skal passe på. Oppdraget fra NVE er å 
utvikle funksjonskrav innenfor omfanget av § 14.  
 

2 timer vs. 8 timer 

 To forskjellige forhold. FEF sier at nett bare kan driftes med jordfeil i 2 
timer. 8 timers spole sin hensikt i å håndtere flere feil etter hver andre.  

 Mulighet for å drifte med etterfølgende jordfeil er mer relevant for 132 
kV enn for lavere spenningsnivåer. 

 Spoleytelse for 8 timer, i stedet for 2 timer, gir en ekstrakostnad på ca. 
0,5 mill kr. 

 8 timers kravet ligger innenfor formålet til fos. 

 Det skulle vel kunne være greit; at man viderefører kravene til 
komponent og koordinerer i andre prosesser. 

 Et annet poeng er at det er få tilgjengelige punkter for å tilkoble spole. 
Tilgjengelig nullpunkt og dempevikling. Dette stilles det krav om nå.  
Krav til nullpunkt, dempevikling og spole kan vurderes begrunnet i 
vern-funksjonalitet. 

 Det er en utfordring dersom man har relativt få linjer tilknytta det 
området der det skal installeres p-spole.  

 Det er viktig med godt distribuert transformatorkapasitet, der p-spole 
kan tilknyttes.  

 Praksis er i dag er å stille krav om mulighet for tilknytning av spole, 
men det er kort historie med det. 

SPV 
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 Det synes per i dag ikke å være tilgjengelige andre standarder eller 
guidelines enn FIKS, som gir utfyllende veiledning for 
jordstrømkompensering i 66/132 kV Nett. 

 
Tilbake til ansvarsforhold: 

 Det er utarbeidet et praktiseringsdokument for forskrift om 
systemansvaret.  Der er det, for fos§19 Jordstrømkompensering, vises 
til at DSB har uttalt at det er anleggseier som har ansvar for 
spolekapasitet med hensyn til sikkerhet og slukking ved enkel jordfeil.  

 En tilnærming der systemansvarlig har "et halvt øye" på 
problemstillingen, kan gi utfordringer om hvilket ansvar man har, også i 
de tilfeller man ikke omtaler det. Dette blir særlig utfordrende når det er 
snakk om liv og helse. Hvilket ansvar tar man egentlig? Hvilket ansvar 
tar man ikke?  

 Det som gjør dette utfordrende, er at det er knyttet til både 
leveringskvalitet og personsikkerhet.  

 Det er en utfordring når systemansvarlig gjør valg ifm. utkoblinger i 
operativ drift som påvirker behovet for spolekapasitet.  

 DSB har fattet vedtak om investering i Sør-Nettet.  

 Skal systemansvarlig bare lukke øynene dersom vi ser problemer?  

 Systemansvarlig er tilbakeholden i forhold til å ta ansvar for spolene, 
utfordrende dersom vi må koordinere flere aktører. Myndighetene må 
på banen.  

 Revisjon av fos – kan den gi mulighet for å tilrettelegge for å ta 
ansvaret. Er det formålstjenlig at systemansvarlig skal ha rollen? 

 Kompensering av egne anlegg har ingenting med systemansvaret å 
gjøre (fra systemansvarlig). 
 

8.  Innkoblingsautomatikk og fasevis innkopling / utkopling 
 
Vedr. Tema om innkoplingsautomatikk og fasevis innkopling/ utkopling for 
nettanlegg og anlegg.  Dette demaet ble utsatt til neste møte pga. for lite tid. 

SPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 

1.  Vurdere/ evaluere hvilke spenningsnivå som skal omfattes av 
krav til nettanlegg. 
 

Alle 01.11.2018 

2.  Statnett (systemansvarlig) utarbeider forlag til endelig form 
på krav til spolejording 
 

Statnett 
(SPV) 

01.11.2018 

 
 
 
 


