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Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 

1.  Velkommen SPV 

2.  Gjennomgang av agenda  

 Ingen kommentarer 
 

SPV 

3.  Presentasjon av møteplan 
 

 
 

Hovedstruktur og kapittelinndeling i NVF ble gjennomgått (se presentasjon) 
  

SPV 

4.  Kontrollanlegg 
 

Diskusjonspunkter/ kommentarer: 
Kravet til døgnbemannet driftssentral er strengt krav for spenning fra og med 
33 kV. Hva menes med 'på annet vis med tilsvarende funksjonalitet eller 
tilgjengelighet?' 

- Her må Statnett/systemansvarlig se nærmere på behov og 
begrunnelse for dette kravet. 

 
Kravet til uavhengige batterisystem er nå senket til 110 kV.  

- Dette må begrunnes dersom kravet skal senkes til 110 kV. 
- Undersøke om det blir rett/ mulig å ta bort referansen til 

systemjordingsprinsipp. 
- Skal kravet spisses til sentralnettet? 

 
For inn- og gjeninnkoblingsautomatikk videreføres teksten i FIKS og gruppen 
hadde ingen vesentlige kommentarer til dette. 
 

 
 
 
 
 
 
SPV / Stian 
 
 
SPV 

5.  Vern i Nettanlegg 
 

Viderefører FIKSens to kapitler, men med noen justeringer: 

 Fra og med. 110 kV er nå med i kapittel for de høyeste 
spenningsnivåene (tidligere 132 kV).  
 

 Direkte og lavohmig jordet 110 og 132 kV har fått utfyllende 
funksjonskrav. Tilsvarende 300 og 420 kV.  

 Gruppen hadde  kommentarer til disse kravene: 
Det ble stilt spørsmål ved nødvendigheten av dublerte vern system og 
dublerte batteribanker og dublerte utspoler på effektbrytere, da dette 
vil være vesentlig fordyrende (for klasse II utstyr).  Veiledere må ikke 
lages slik at det ikke kan benyttes ny teknologi. 

SPV / 
Steinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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# Sak Ansvarlig 

 

 Ved endring av systemjording må vernsystem være utformet slik at de 
nye driftsbetingelsene kan håndteres sikkert. 
 

 Vern i produksjonsnett og til produsenter vil nå samles ett sted. 
 

 Ingen krav til vern i industrianlegg (kommer opp som tema neste 
møte). 

 
Diskusjonspunkter/ kommentarer: 

- Ønske om å tydeliggjøre/ veilede hvilke krav som gjelder ved 
reinvestering innenfor dagens systemjording. Må kravene for 
direktejordet nett oppfylles før man faktisk endrer systemjording 
(vernløsning må tilpasses gjeldende systemjording) 

- Nett som kan få endret systemjording bør være de nett som er 
eksplisitt omtalt i KSU.  Diskusjon i gruppen om dette er tydelig og 
hensiktsmessig mht å identifisere hvilke nett.  Også ønske om 
veiledning vedr. overgang til direktejordet nett (mht. eksisterende 
utstyr mm) 

-  Diskusjoner om det kan bli fordelaktig å bygge ut 66 kV nett fremfor 
store 132 kV nett (hvis 132 alternativ blir kostbart pga forberedelse til 
direktejording)  

- Diskusjoner om kostnadskonsekvensene ved å stille kravene 
;(dublerte (redundante) ledningsvern, gjennomgående jordforbindelser 
mm). 

- Diskusjon om kravene også skal gjelde for radialer? Kravene er ikke 
begrunnet ut fra overført effekt, da det blir store feilstrømmer selv i 
radielle nett. NVF skal tydeliggjøre i veiledning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 

6.  Nettanlegg 
 
Diskusjonspunkter/ kommentarer: 
 
Jordstrømskompensering 

 I store spolejordede nett bør ikke alt konsentreres i få punkter. 

 8-timerskravet inkluderes ikke med IEC norm 60840, men er inkludert i 
NEK HD 632 (samt i REN datablad 7645).  

 Gruppen er ikke omforent enige i 8 timers kravet, hvis kravet skal 
videreføres, og ønskes en tydeligere begrunnelse. 

 REN sjekker om det er ekstra kostnader for å justere kravet fra 8 timer 
og opp til 'kontinuerlig'. 
 

Transformator 

 Gjelder alle kravet om dempevikling for alle regionalnetts-
transformatorer (distribusjonstransformatorer)?  

o Ja, dette blir et nytt krav. Kan søke avvik, dersom det er gode 
grunner for det. Bør få nyanser om dette i veiledningsteksten. 

 Skal ha minst én deltavikling (ikke nødvendigvis egen dempevikling). 

 Bør kanskje differensiere kravet for små transformatorer. 

 Slide punkt 4. 'eller via en resistor' bør skrives om. Kanskje kan det 
fjernes, og i stedet inngå (med omskriving) som et veiledningstekst. 

 Generatortransformator vil behandles som produksjonsanlegg. 

 Effektbryter med innkoplingsmotstand eller fasestyringsapparat er 
viktig for transformatorer produsert på 90-tallet og utover, da disse har 
stor innkoblingsstrøm. 

 Kommentarer til grensen på 150 MVA: Hafslund prosjekter nye anlegg 
med mulighet for fasestyrt innkobling ved nye stasjoner med store 
transformatorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 
 
Magnus 
 
 
 
 
SPV 
 
 
 
 
 
SPV 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
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 Bør det være forskjell på ytelseskravet for transformatorer om 
innkobling i direkte jordet og spolejordet? 

 Verdsettelsen av tomgangstapene bør sees i sammenheng med et 
absolutt krav til fasevis styring.  

 Fasestyrt dobler kostandene for bryterne i friluftsanlegg. 

 Statnett/ systemansvarlig ønsker tilbakemelding på kravet og om 
teksten til behovsprøving og kravetterlevelse. 

 
Overføring 

 Kap. 7.1.1.3 Begrunnelse for krav (gjennomgående jordforbindelser) 

 REN savner begrunnelse for at kravet er satt kun til direkte/ 
lavimpedans jordet nett.  Å bygge med gjennomgående jord er nok 
den eneste måten å kunne oppfylle FEF krav for alle spenningsnivåer, 
systemjordinger etc.  
AEN vil bygge med gjennomgående jord i nye prosjekter. 

 Det burde stille krav om at jordforbindelse må tåle is-last. 
o Dette dekkes av FEF. 

 Er kravet om 'ikke brudd i jordforbindelsen' et eget krav eller en annen 
form av første kravet om gjennomgående jord. 

 Tydeliggjøre at det er for parallelførte ledninger på hver sin 
masterekke. 

 Vurdere veiledningstekst om fiber i jordforbindelsen. 
 

Kabelanlegg 

 Ikke ønske om å kravstille den eksakte jordfeilfaktor, og den står seg 
godt som veiledning, men veiledning kunne vært mer utfyllende mht 
bestemmelse av jordfeilfaktor for nett. 

 Se på funksjonskravteksten om det skal stå 'merkespenning', og om 
dette bør inn i definisjonslisten?  Vurdere betegnelse "Driftspenning" 

 Norsk norm har 8-timerskravet, men det er ikke inne i internasjonal 
norm. Det er derfor ikke sikkert at kablene er testet for 8 timer. NEK-
standardene viser til forskriftene.  

 Forslag om å ta m underkapittel eller vedlegg som liser det mest 
relevante normer/ standarder (bl.a NEK 440 for stasjonsanlegg og 
NEK 445 for luftledninger), samt vurdere om NVF også bør vise til 
REN-blad o.l. 
 

Transformatorstasjon/ Koplingsstasjon 

 T-avgrening 
o Hva med intern kabling i vindkraftverk?  

 Statnetts foreløpige vurdering er at dette nettet ikke vil 
inngå i regional- eller transmisjonsnettet, og derfor 
ikke bli omfattet av kravet for T-avgreninger. 

o Se på begrepet 'Un' i T-avgreningskravet, sett opp mot 
betegnelsen i kabelkravet. 

o Savner at kravet støttes opp av en samfunnsøkonomisk 
analyse i hvert enkelt tilfelle. 

o AEN opplyser at det er problematisk for driften med å ha T-
avgreninger (vernteknisk) 
 

 Komponenter 
o Se på teksten 8.2.1.1 slik at det fremkommer at det for å 

kunne utnytte ledningsforbindelsen. Ta inn 'på linje/kabel eller 
transformator' i teksten? 

 

 Effektbryter for luftledning: 
o Er behovet og forutsetningene for enfaset gjeninnkobling like 

stort i regionalnettet som transmisjonsnettet? Det gir imidlertid 
mulighet til fortsatt drift ved kortvarig enfase kortslutning. 

 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV/ Stian 
 
SPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 
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o Sjekk kravet nærmere. Hvordan blir dette med fasebrudd, som 
er ofte forekommende i 132 kV-nettet.  Forslag fra REN om å 
utrede konsekvens ved fasebrudd, før dette evt. kommer inn 
som et krav i NVF. 

o Gruppen gav uttrykk for at det vil være ønskelig for netteier å 
bestemme om de 'ønsker' enfase GIK. Gruppen er skeptisk til 
'skal-krav'. Dersom det er stor grad av masket nett, så er det 
lettere å la feilen håndteres 3-fase.  

o Bedre at kunden ikke har spenning enn lav spenning. 
  

 Effektbyter med kabel:  
o Ingen kommentarer. 

  

 Inn- og utkopling, til tabellen: 
o Innkobling transformator – Ta med at kravet gjelder på siden 

transformatoren spenningsettes fra. 
o Hafslund har fasestyrt innkobling for sine kondensatorbatterier.  

 
Reaktive Komponenter 

 Shuntreaktor 
o Ingen kommentarer. 

 

 Shuntkondensator 
o Ingen kommentarer. 

 
Generell kommentar:  
Skillebryter mangler nå referanse til standarder NEK 440. Bør vurdere å ta inn 
igjen, eller ha egen oversikt med en samlet oversikt over alle gyldige 
referanser. Bransjen ønsker seg referanse til aktuelle standarder der det er 
aktuelt.  

 

 
 
 
SPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV 
 
 

7.  Nettanlegg – Behovsprøving 
 

Behovsprøving: 
Se drøftingene under transformator ovenfor, ellers ingen kommentarer. 
 

SPV 

8.  Neste møte, Forbruk og DCC koden 
 
Statnett sender ut en oppsummering av hva som reguleres i DCC og krav til 
forbruk, og ber gruppen gjør seg opp en mening om behovet for å ta 
tilsvarende krav videre ned til å gjelde for forbruk som knyttes til 
distribusjonsnettet. 
 
Statnett lager en tabell-mal for å få inn og behandle innspill fra gruppen. 
Sendes ut til gruppedeltagerne. 
 
Møtereferat og presentasjon sendes ut. 
 
Nettanleggsdelen oppdateres, og gruppen får beskjed når dette er oppdatert 
og gruppen gis mulighet til å kommentere den oppdaterte versjonen. 
 

Stian 
 
Stian / 
Gruppen 
 
 
 
SPV 
 
 
SPV 
 
SPV 

 
 
 
 
Kommentarpunkter relatert Nettanlegg Utkast kap 6-11, fra Statkraft. 

# Side Kapittel Tekst Hvem Når 

1.  10 8.2.2.1.4 
tab. 8-1 

Krav om "utstyr for fasevis synkronisert 
kopling eller innkoplingsmotstand". 

Statkraft v 
Geir 

13.11.2018 
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Statkraft ønsker unntak da generator og 
transformator magnetiseres opp samtidig 
 

Aalvik 
(Ronny 
Goin) 

 " " Svar: Ok, da krav ikke er aktuelt for 
generatortransformator, vil komme egne 
krav for produksjonsanlegg. 
 

System- 
ansvarlig 
(SPV) 

14.11.2018 

2 12 8.3.1.1.1 Spørsmål om "minst en delta vikling" vil 
gjelde for generatortransformator 

Statkraft  13.11.2018 

 " " Svar: Tekst blir byttet til 'minst en 
deltavikling', se diskusjon under 
transformator i referatet ovenfor. 

SPV  

3 15 8.4.3 SVS eller SVC anlegg Statkraft  13.11.2018 

 " " Svar: SVS anlegg SPV 14.11.2018 

4 20 9.4.1 
Punkt e 

Spørsmål om tilføye vern 
spesifikasjonskrav   

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Nei dette er krav til måling Håvard 
Dahlen 
(HD) 

14.11.2018 

5 20 9.4.1 
punkt f 

Spørsmål om å oppfylle klasse 0,2 fra 0 
VA til nominell ytelse 

Statkraft  13.11.2018 

 " " Svar: "Vi har vanskeligheter med å se at 
sp. Transf. vil holde sin klasse fra 0VA." 

HD 14.11.2018 

6 21 9.4.2 Spørsmål om isolasjonsmedier og 
relevans 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Tas til etterretning HD 14.11.2018 

7 21 9.4.2 
punkt 1 

Spørsmål om optiske måletrafoer Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Kommer eget kapittel eget kapittel 
om ikke konvensjonelle måletrafoer 

HD 14.11.2018 

8 21 9.4.2 
punkt 2 

Forslag til ny tekst:  Det skal være 
strømtransformatorer i alle faser, med 
antall kjerner tilpasset anlegget for å dekke 
funksjoner for måling og vern 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Tas til etterretning HD 14.11.2018 

9 21 9.4.2 
punkt 3 

Spørsmål:  Hvorfor kreves "vernkjerner 
skal fortrinnsvis være av type 5P" 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Dette er et "bør" krav.  Viktigst at 
vernkjerner er tilpasset de krav 
vernfuksjonene stiller.  NVF formulering 
evalueres videre. 

Steinar   

10 21 9.4.2 
punkt 5 

Spørsmål: tekst ikke rett.  Forslag til ny 
tekst:  målekjerner skal ha klasse 0,2S 
eller bedre 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Forslag tas til etterretning + 
målekjernes byrde tilpasse det enkelte 
anlegget. 

HD 14.11.2018 

11 21 9.4.2 
punkt 6 

Skrives om Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Ok HD 14.11.2018 

12 25 10 Spørsmål om spenning 33 kV og 
vindparker, Hensiktsmessig med fos 14 
vedtak. 

Statkraft 13.11.2018 
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 " " Svar: Foreløpig vurdering er at kabler i 
f.eks. vindpark vil kunne anses som 
interne kabler. Vurdere del 1 om 
virkeområde, samt innledning til kap 10, 
mht hvilke spenninger kravet gjelder for. 

SPV 
(Roar) 

 

13 28 10.2.2 Spørsmål vedr.: "Jordstrømvern skal ha 
filterkarakteristikk Sharp 50 Hz tilsvarende 
Statnett standard". 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Tekst skal omformuleres. Steinar  

14 28 10.2.4 Trykkfeil, skal være: Autotransformator – 
420/300, 420/220, 300/220, 420/132, 
300/132 og 220/132 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar OK, 
Står 200, skal være 220. 110 kV skal også 
med.  Lage ny overskrift. 

SPV/ 
Steinar 

 

15 30 10.2.5 Spørsmål: ≥ 110 kV dekker vel alle 
spenningsnivå 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Ok  SPV 14.11.2018 

16 31 10.2.7.1 Trykkfeil, skal være: Samleskinne Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Ok  14.11.2018 

17 33 10.2.7.1.1 
punkt 4 

Endres til:  4. Kortslutningsbidrag fra 
produksjonsenhet frakoples hurtigst mulig 
og senest innen 0,4 s 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Et noe skjerpet krav, forslaget 
vurderes nærmere 

System-
ansvarlig 
(Steinar) 

20.11.2018 

18 33 10.2.7.3 Trykkfeil, skal være: Utkoplingstider ved 
svikt på transformatorens effektbryter 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar: Ok SPV 14.11.2018 

19 34 10.2.7.7.1 
første 
avsnitt 

Ønsker raskere frakopling, foreslår 
teksten: Kortslutninger skal frakoples 
trepolet innen 0,1 s.  I vise tilfeller kan det 
tillates at kortslutninger frakoples innen 0,4 
s eller 0,7 s, dersom dette ikke får 
konsekvenser for utnyttelsen av nettet. 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar:  Evalueres videre m vern Steinar  

20 36 10.2.8.3 
punkt 1 

Ønske om raskere utkoplingstid, foreslår 
tekst: 

1. Primærside, skal vindingsfeil og 
kortslutninger frakoples innen 0,3 
s. 

2. Sekundærside, skal vindingsfeil og 
kortslutninger frakoples innen 2,1 
s. 

3. Tertiærside skall vindingsfeil og 
kortslutninger frakoples innen 3,0 
s. 

Statkraft 13.11.2018 

 " " Svar:  Trolig for strengt som generelt krav, 
vurderes/ undersøkes videre. 

Steinar  

21 41 10.3.3.1 
punkt 1 

Spørsmål om punkt 
"1 Ved tap av synkronisme skal 
produksjonsenheter>50 MVA frakobles 
nettet hurtigst mulig" 
Skal flyttes til del V 

Statkraft 13.11.2018 
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 " " Svar: Ja, dobbeltsjekke vern og Jon Jon& 
Steinar 

 

 
 
 
 
Kommentarpunkter relatert Nettanlegg Utkast kap 6-11, fra REN. 

# Side Kapittel Tekst Hvem Når 

A.  20 9.4.1 f Punkt f er ikke i tråd med punkt a. 
Ønsker at f skal være underpunkt til a 
 

REN/ AE 12.11.2018 

 " " Svar: OK, oppsett endres slik at det 
vises at krav er strengere enn norm 
 

HD 13.11.2018 

B.  21 9.4.2.1 Spørsmål om scope og inndeling REN/ AE 12.11.2018 

 " " Svar:  Tilsvarende som Statkraft HD 13.11.2018 

C.  21 9.4.2.4 Setningen «Nominell sekundærstrøm 
skal tilpasses det enkelte anlegg (5A, 
eller 1A)» bør endres til «Nominell 
sekundærstrøm skal tilpasses det 
enkelte anlegg og funksjon (5A, eller 1A) 

Ren/ AE 12.11.2018 

 " " Svar:  OK HD 13.11.2018 

D.  21 9.4.2.5 Punktet bør koples sammen med, og 
være et under punkt til 9.4.1.1 

REN/ AE 12.11.2018 

 " " Svar: OK, oppsett gjøres om HD 13.11.2018 

E.  21 Generell 
kommentar 

Kombinerte trafoer i tråd med IEC 
61869-4 er ikke omtalt. Disse kan i noen 
tilfeller dekke behovet etter IEC 61869-2 
og 61869-3 / 5 
 

REN/ 
AE 

12.11.2018 

 " " Refleksjon notert, hva er hensikt m 
kommentar? 
Svar fra REN: Noen ganger kan det 
være praktisk å bruke kombinerte 
måletransformatorer, der strøm- og 
spenningstrafoer er i samme fysiske 
enhet (beskrevet i 61869-4) 

REN 29.11.2018 

F.    Det er i punkt 9.4.2.3 satt krav til 
overstrøms-klasse for 
strømtransformator knyttet til vern. Det 
er ikke satt tilsvarende krav for 
strømtransformatorer som skal tilknyttes 
måler/måling. Standard verdier etter IEC 
61896-2 er FS 5 og FS 10. Ettersom det 
i en måle-krets er ønskelig med et lavt 
overstrøms-siffer, bør det her kreves 
maks FS 5. Drifts-overstrøms-sifferet vil 
normal kunne ligge betydelig høyere 

  

   Svar: Vedr. vernkjerner; Dette er et "bør" 
krav.  Viktigst at vernkjerner er tilpasset 
de krav vernfuksjonene stiller.  NVF 
formulering evalueres videre. 
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Kommentarpunkter relatert Nettanlegg Utkast kap 6-11, fra NEK. 

# Side Kapittel Tekst Hvem Når 

1.  20 9.4 Krav til måling 
av nettanlegg 

Innledningsvis bør det henvises til 
de generelle kravene til 
måletransformatorer i IEC 61869-1 
«Instrument transformers – 
General requirements». 
 

Lars Ihler 14.11.2018 

 " " Svar: Sjekker med Måletrafo mijø 
Statnett 
 

SPV/ HD 14.11.2018 

2.  20 9.4.2 
Strømtransformator 

I punkt 1. bør det i tillegg til IEC 
61869-2, som kun dekker induktive 
strømtransformatorer,  også vises 
til IEC 61869-6 «Additional general 
requirements for low-power 
instrument transformers». Figuren 
nedenfor viser dekningsområdet 
for denne standardserien. Merk at 
IEC 61869-8 ikke er utgitt enda. 
 

LI 14.11.2018 

 " " Svar: Sjekker med Måletrafo mijø 
Statnett 

SPV/ HD 14.11.2018 

 
 
 
 
Aksjonspunkter vedr. neste møte 
 

# Aksjon Hvem Når 

1.  Statnett (systemansvarlig) sender gruppen en 
oppsummering for hvordan DCC regulerer krav til 
transmisjonstilknyttet forbruk. Slik at gruppen kan vurdere 
hvorvidt det vil være ønskelig med lignende krav til forbruk 
tilknyttet distribusjonsnettet.   

Statnett 
(Stian) 

27.11.2018 

2.  Gruppen gir tilbakemelding om at de ønsker at NVFs del 
om forbruk også skal inneholde krav til distribusjonstilknyttet 
forbruk, samt hvilke krav som da bør være med.  

Referanse-
gruppen.  

18.12.2018 

 
 
 


