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Møtereferat 
 
Sak: Referansegruppemøte nr. 6 for ny NVF - Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i 
Kraftsystemet.  Prosess (Roller og Ansvar) og Nettanlegg 
 
Møtested/dato: 
Oslo Nydalen Allé 33, Statnetts 
kontorer, Svartisen/12.06.2019 

Deltakere:  
 
Thor Holm  
Geir Aalvik  
Morten Nielsen 
Finn Holmvik 
Ruben Hodnebrug 
Asgeir Mjelve 
Olve Mogstad 
Ingeborg Sperstad  
Hans Olav Ween  
Stein Petter Vagle 
Jon Nerbø Ødegård  
Adele Moen Slotsvik 
Ragnar Mangelrød 
 
 

 
 
Skagerak Nett 
Statkraft Energi,  
Hydro 
Agder Energi 
Agder Energi 
Hafslund Nett 
Statnett SF 
Statnett SF 
Statnett SF 
Statnett SF 
Statnett SF 
Statnett SF 
Statnett SF 

Møteleder: 
Stein Petter Vagle 
Referent: Stein Petter Vagle (SPV), 
Jon Ødegård, Adele Slotsvik 
 

Fraværende: 
Øistein S. Galaaen 
Frode Kyllingstad 
Kjetil Solberg 
Geir Kaasa 
Andre Indraerne 
Magnus Johansson 
Lars Ihler 
Geir Kåsa 
Svein Halveg 
 

 
Norwea 
DBS 
DSB 
Skagerak Nett 
REN 
REN 
NEK 
Statnett 
Småkraftforeninga 
 
 

Ansvarlig/adm. enhet: 
Hans Olav Ween / DUK 

Kopi til: 
Sigbjørn Sørbotten              Statnett SF 
Geir Kåsa                            Statnett SF 
 

Vår referanse: SPV 
 

Neste møte blir: Sept. 2019 (sender ut egen 
invitasjon m aktuelle datoer) 
 
 
 
 

Dato: 12.06.2019 rev.-  
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Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 

1.  Velkommen  
 

Statnett 
(Stein P.) 

2.  Gjennomgang av agenda  

• Møteplan og Struktur 

• Problemer i gruppen med å bruke Sharepoint,  
Stein Petter holder seg til eRoom fremover.  

• Spørsmål om vi skal bruke mye tid på HVDC i neste 
referansegruppemøte. Kort diskusjon resulterte i at agenda tilpasses for 
slik at HVDC gjennomgås på et overordnet nivå.  

 

Statnett 
(Stein P) 

3.  NVF – del I: Generelle føringer, virkeområde, roller og ansvar 
Gjennomgang av status for regelverk; 
NVE har sendt på høring forslag til endringer i fos. Det er foreslått noen 
endringer i fos § 14, men foreløpig ingen endringer som følge av EU kodene. 
Dvs. at roller, ansvar og virkeområde forblir som der er i dag i forskriften iht. 
endringene NVE har foreslått. 
Endringene som er foreslått av NVE for fos § 14 er: Det er foreslått nytt navn: 
Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i kraftsystemet. 
Begrepet informere er foreslått endret til rapportere.  Det er foreslått et nytt ledd 
som angir at systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapportering 
knyttet til § 14. 
 
Det er innført en ny § 28a der systemansvarlig skal lager retningslinjer for 
utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene skal høres av bransjen og 
godkjennes av NVE. Fos § 14 er foreslått omfattet av § 28a fra 1.7.2020, men 
denne endringen er ikke vedtatt enda. 
Retningslinjer for fos § 14 planlegges sendt på høring til bransjen 1. November, 
med tre måneders høring. Deretter vil innspillene gjennomgås, og reviderte 
retningslinjer sendes til NVE for godkjenning. 
 
Fordeling av innhold: NVF og retningslinjer for fos § 14: 
Prosess, Virkeområde og Roller & Ansvar kan plasseres / fordeles til 
Retningslinjer og/eller i NVF; 
 Alt.1; Mest mulig samlet i NVF 
 Alt.2; Roller/ ansvar, virkeområde og prosess legges til retningslinjer.  Mens 
rene funksjonskrav kommer i NVF. 
Alt. X; Evt. andre forslag. 
Gruppen åpne for både alt1 og alt2, men heller kanskje mot alternativ 2 (slik blir 
det 2 dokumenter; ett for det tekniske innholdet; NVF og ett dokument (om 
prosess, roller ansvar og prosess) i retningslinjer. 
  

Statnett v 
/ Adele 
m.fl 

4.  Framdrift NVF og Retningslinjer 
NVF vil bli et vedlegg til retningslinjer § 14, og vil slik følge tilsvarende fremdrift 
og planlegges sendt på høringsrunde 1. november 2019, med tre måneders 
bransjehøring. 
 

 

5.  Struktur NVF, overskrifter og regime for godkjenning. 

• NVF vil deles inn med overskrifter; 
o Funksjonskrav  
o Veiledning 
o Anbefalinger 
o Informasjon 

• NVE mottar hele NVF, men vil godkjenne det som står under overskrifter 
Funksjonskrav og veiledning.  Derfor er det viktig at NVF blir stringent 
mht. bruk av overskrifter. 

Statnett  
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# Sak Ansvarlig 

• Det blir også laget et separat Bakgrunnsdokument; som ligger til grunn 
for funksjonskravene. Bakgrunnsdokument kommer trolig til å sendes 
sammen med funksjonskravene på høring.  

 

6.  Roller, ansvar og virkeområde; Prosess; 
Foreslått nytt tredje ledd til fos § 14; Systemansvarlig fastsetter innhold, format 
og frister for rapporteringen etter denne paragrafen. 
 
Fos første ledd: 
 
Diskusjon knyttet til eventuell mulighet/ønske om å søke ett sted (ikke både NVE 
og systemansvarlig). 
 
Tidspunkt (timing) for innsendelse av søknad er et dilemma; det er ønskelig 
både for systemansvarlig og tiltakshavere å gjøre avklaringer med 
systemansvarlig før forespørsel sendes ut til leverandører. 
Evalueringsfasen og prosjekteringsfasen til leverandør kan medføre endringer i 
søknad. 
Det bør være mulighet for tidlige avklaringer før man har en komplett søknad 
klar. 
Effektiv behandling av søknader er svært viktig. Prioritering av søknader basert 
på dato for idriftsettelse kan være en dårlig løsning. 
Viktig med mulighet for tidlig avklaringsmøte. 
Kanskje også aktuelt med en Endringsmelding etter at søknad er sendt inn. 
Spørsmål om andre milepeler i prosjektet; "design frys", bør også legges til 
grunn ved prioritering av søknader.   
Spørsmål om forhåndsgodkjenning på et tidlig tidspunkt (midlertidig 
idriftsettelse). 
Diskusjon om kraftverk og funksjonalitet som kan påvirke spenningskvalitet , 
som kan gi netteier erstatningsansvar. 
Kommentarer fra runde rundt bordet: 

- Tidlig i gang med avklaringer, ikke nødvendigvis komplett søknad, flere 
milepeler. Gunstig med tidlig vedtak 

- Det må være dialog, og enighet om rammen, også om hva som er 
viktige parametere.  Gruppen savner gode maler som forteller bedre hva 
som skal med i en søknad. 

- For nettanlegg er det ønskelig for konsesjonær å få vedtak før dato for 
signering av kontrakt.   

- Nettanlegg; Prosess for å søke bør være enkel forutsatt at NVF blir god, 
det er viktig med gode prosesser og gode maler. 

- Fra produsent er endringer eller utskiftinger av eksisterende anlegg 
(som ikke medfører konsesjonsbehandling) de mest vanlige fos saker.  
Viktig å få med i planlegging hvilke funksjonskrav som gjelder. For fos § 
14a er det omfattende krav til rapportering, og disse bør være rasjonelle. 

 
Fos § 14 annet ledd: Områdekonsesjonær skal rapportere til systemansvarlig 
om endringer i distribusjonsnettet som er vesentlig betydning for regional og 
sentralnettet. 
 
Spørsmål om distribusjonsnett med anleggskonsesjon, der det er innmating fra 
kraftverk, skal det da rapporteres til systemansvarlig iht. fos § 14 annet ledd. 
Forskriftsteksten viser til begrepet 'områdekonsesjonær'. Spørsmålet tas med 
videre, og legges som et aksjonspunkt. 
 
"vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet" 
Hva regnes/bør regnes som vesentlig iht. annet ledd?  Systemansvarlig vil lage 
veiledning om dette, og ønsker innspill.   
  Funksjonskrav til anlegg, ikke funksjonskrav til systemer, det meldes inn 
produksjon > 1 MVA ved fos § 14a. 
   

Statnett () 
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# Sak Ansvarlig 

Eksempler på funksjonalitet som kan være aktuelle for anlegg som er vesentlige 
(grønt lys betyr aktuelt, gult betyr kanskje relevant, mens rødt betyr ikke 
relevant):   
  - Frekvensvern (hindre utfall av småkraft ved overgant til separatdrift (grønt    
lys). 
  - Separatdriftsegenskaper – med turbinregulator dersom magasin (gult lys) 
  - Kortslutningsvern i generator (rødt lys) 

 
Presentasjon av prosess (Agder Energi Nett): Behov for veiledning om hva av 
småkraft som skal meldes inn. Områdekonsesjonær vil selv i avtale med 
kraftverk vanligvis dekke sine behov.   
Men det kan bli vanskelig å bare se på hver enhet/ hvert anlegg isolert.   
F.eks. har Agder Energi Nett mange kunder med solcelleanlegg (347 anlegg i 
dag), der styringen kan overlates til sentrale aktører som kan styre produksjon 
og last.  Spørsmål/ diskusjon om hvor / hvordan dette evt. skal meldes inn.  Evt. 
om det kan begrunnes i at de er mange, og at de kan fjernstyres/ samstyres, og 
slik kanhende faller de inn under fos§14 annet ledd.  Det ble diskutert om det 
bør fanges opp at hvis man styrer mange nok enheter, så kunne anleggene 
komme inn under annet ledd.  Hva med "virtuelle" kraftverk.   
 
Diskusjon: Det er ønskelig at det skal finnes krav som kan sikre at slike 
småkraftverk ikke bidrar til negativt for systemreguleringer.  Sentrale aktører 
som styrer flere anlegg vil kanhende falle under betegnelsen forbruksfleksibilitet.  
Forbrukerfleksibilitet vil bli underlagt markedsmekanismer, men ivaretar trolig 
ikke netteier behov. 
 
Diskusjon: Nye kilder oppleves av nettselskapene som uregulerbare (mens de 
egentlig er regulerbare). For å være aggregator må man trolig ha en 
omsetningskonsesjon. Kan hende beredskapsforskriften kan være relevant. 
 
Presentasjon av prosess (Hafslund): Områdekonsesjonær informerer 
systemansvarlig så tidlig som mulig, bruker skjemaet og informerer så godt som 
mulig mht. om det er iht FIKS, samt enlinjeskjema.  Det er ønskelig med vedtak 
før kontrahering, dette for å redusere risiko.  Dessverre må man av og til ta 
sjansen.  Fosweb oppleves som rigid system, lar seg ikke alltid gjøre å fylle inn.  
Anleggsdata blir på en måte 2 ganger registrert. 
Produksjonsanlegg vurderes mht. nettkapasitet mm, og informerer Statnett, og 
Hafslund lar tiltakseier kjøre løpet mot systemansvarlig. 
 
Hvordan definere vesentlig betydning; aktuell kriterier kan være; 

- At effektflyt har snudd,  
- At det kan være spenning ved frakobling (plusskunde). 
- At anlegget har en viss størrelse/ ytelse. 

Det er ønskelig å etablere en liste. 
 

7.  Nettanlegg 
Endring; Krav om Gjennomgående jord for alle linjer, endret til anbefaling. 
 
Funksjonskrav om fleksibilitet for koblingsanlegg 
Det ble ikke tid for gjennomgang, se presentasjon (gruppen sender evt. 
kommentarer på mail, evt. kommentarer når oppdatert NVF er tilgjengelig). 

 
Avgreninger eller koblingsanlegg med forenklet fleksibilitet 
Det ble ikke tid for gjennomgang, se presentasjon (gruppen sender evt. 
kommentarer på mail, evt. kommentarer når oppdatert NVF er tilgjengelig). 
 
Nett som kan bli direktejordet 
Ble raskt gått igjennom (se presentasjon). 
Kommentarer;  

• Spørsmål om kravene i noen tilfeller i NVF er strengere enn kbf?  

Statnett ( 
Stein 
Petter) 
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# Sak Ansvarlig 

• Kommentar; ved revisjon av effektbryter byttes ikke bryter (ref. "ved 
revisjon av bryter") – anbefaler å bruke ordet "utskiftning" 

• Diskusjon om effektbryter som står i en ringstruktur eller ikke, mht. om 
funksjon for enpolig gjeninnkobling.  Effektbryter med funksjon for 
enpolet gjeninnkobling, i et nett med ringstruktur, er kanskje ikke like 
nødvendig. Fra Statnett; i revisjonsperioder kan enfase ha hensikt. Se 
aksjon. 

• 110<= Un < 220 kV kan kanskje være for smalt område.  66 kV kan 
også være relevant.  

• Diskusjon om det er aktuelt å ta med både revisjon og utskifting? 20 års 
revisjon kan være så kostbare at det kan lønne seg å skifte ut og ta 
dimensjonering for direktejording 

• Kbf har et skille på klasse og på spenning – her er det en annen grense, 
kanskje noe strengere mht til dublering? Utgangspunktet er at dublering 
kan være hensiktsmessig av hensyn til forsyningssikkerheten. Se 
aksjon.  

• Det kan være dyrt å måtte dublere batterisystemer for stasjoner som 
kan bli direktejordet, og kanskje aldri blir det i batterisystemets levetid. 
Statnett; Det er en anbefaling ikke krav. Aksjon.  

• Diskusjon om det står det noe i konsesjon om systemjording? Nei. Kun 
henvisning til om det er toppline (estetiske hensyn).  

 

8.  Direktejordet nett uten gjennomgående jord – "Vattenfall løsning" 
 
Se vedlagt presentasjon 
 
Kommentarer/ spørsmål;  

• Spørsmål om det i forhold til Sørnettet er tatt hensyn til at overliggende 
jordline har bedre beskyttelse mot lyn? Nei, det ikke vurdert viktig for 
sørnettet, da det ikke et omfattende problem med lynnedslag i 
ledningene for dette område.  

• Vattenfall løsning – får man da enfase utkobling? Nei, trefase. 

• Skulle ikke alle feil kobles fra innen 0,5 sekunder? Jo, Vattenfall 
erkjenner at dette kravet er en utfordring. 

• Er det sensitiv jordfeilsretningsvern? 67-N (ja, det er den sensitive). 
Samme som på distribusjonsnett, utenom at de ikke bruker 
summasjonstrafo. 

• Berøringsspenning ble diskutert. 

• Er det noen logikk på at det ikke er gik på radial drift? Fordi de ikke vil 
forsyne lasten umiddelbart, men koble inn linje og så last 

• Har Vattenfall dette som en permanent løsning, eller etablerer de 
gjennomgående jord ved ombygging av linje? Det reinvesteres ikke i 
denne løsningen. Det etableres gjennomgående jord.  

• Er 8 sek iht. FEF §4-3 problematisk? Nei, det er §4-11 som er mest 
problematisk. 

• Skal Telenor sine telelinjer fysisk fjernes? Ja, luft. Nedgravd klippes. 

• Vil det si at Telenor ikke har noe ledende opphengt materiale? Ja. 
Dersom det er skjerm vil det kunne være problematisk.  

• Er det mye stålmaster i sørnettet? Ja.  

• Hvilken jobb er det som må gjøres for å gå over til direktejordet? Bl.a 
Sjekke motstand.  

• Alle forbigående jordfeil vil gi utkobling, vil det ikke da på kort sikt, før 
feilbefengte anleggsdeler er identifisert og utbedret, få flere utfall? Jo, på 
kort sikt kan det nok være slik, men på sikt blir den bedre.  

• Transformatorer og annet utstyr – må man gjøre noe der? I sørnettet har 
vi sjekket alle transformatorene for hvilke skeivkrefter som kan oppstå. 
Alle transformatorer klarer overgangen. Mange transformatorer er rein 
YY-kobla. Rask feilfrakobling gjøre at kreftene ikke blir så store allikevel.  

• Man kan ikke ha direkte- og spolejordet samtidig? Nei.  

Statnett 
(Ragnar) 
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# Sak Ansvarlig 

• Verre å gå motsatt vei – fra spolejorda til direktejorda, men det er ikke 
den vanligste veien å gå.  

• Nett med direktejording uten gjennomgående jord blir en slags verjon av  
TT nett, som kan være vanskelig mht. å ha kontroll på jordstrømmene?  

• Spørsmål/refleksjon knyttet til at jordmaster ikke kan anses som 
"perfekt" isolator og brannfare. 

• Agder ønsker seg mer info om vattenfall-løsningen. 

• Ser man fortsatt for seg dublerte vern-funksjoner med en vattenfall-
løsning? – Ja, hvis hjelpesystemene skal skiftes ut, så anbefales det at 
de dubleres. Men i NVF også at man inntil videre, for øvrige stasjoner 
(der det ikke gjøres revisjoner og utskiftinger), ikke trenger å dublert 
hjelpekraften.  
Kbf for klasse 2 krever ikke nødvendigvis dublering av hjelpekraft. 

• Må alle transformatorer direktejordes i et slikt nett (vattenfall-løsning) – 
Må se på hvilke transformatorer, eks. mye YY og få med delta-vikling vil 
det være usikkert om det bør direktejordes. I sørnettet har man vurdert 
at alle bør direktejordes 

• Hvorfor er det bedre å gjøre vattenfall løsning enn å bygge mindre 
galvaniske enheter? – Vanskeligere å dele opp i flere nett å 132 kV enn 
i distribusjonsnettet. Kan heller ikke lage tverrforbindelser, så det er 
hemmende for nettutvikling, sammenlignet med radielt distribusjonsnett. 

• Ragnar: sørnettet er veldig spesielt sammenlignet med andre 132 kV 
spolejordede nett. 

• Hva er konsekvensene for produksjonsanlegg? – egentlig ikke noe 
spesielt. 

• Kommentarer/ diskusjoner knyttet til at hvis et nett er definert som "kan 
bli direktejordet" i KSU, så kan det medføre at NVF stiller krav. Og slik 
kunne påvirke hva og hvilket spenningsnivå som blir valgt. 

• Det påpekes at vattenfall-løsningen er en "overgangsløsning". 

• Gruppen fant "Vattenfall" løsningen som noe interessant, men da som 
en "overgangsløsning", og det kan være interessant at NVF evt. åpner 
opp for en mulig bruk av løsningen, dette forutsatt at andre regelverk 
(FEF) kan bli ivaretatt.  Men det er for tidlig å si om dette kan bli en 
anbefalt løsning for en "overgangsløsning". 

 
 
Hovedaksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 

1.  Innspill fra referansegruppen på prosess for fos § 14 annet 
ledd: hva som er å tolke som "vesentlig betydning for 
regional- og sentralnett" og hvorfor.   

Alle 15.08.2019 

2.  Spørsmål om distribusjonsnett med anleggskonsesjon, der 
det er innmating fra kraftverk, skal det da rapporteres til 
systemansvarlig iht. fos § 14 annet ledd. 

Statnett 01.09.2019 

3.  Ragnar tar med seg spørsmål tilbake til vattenfall knyttet til 
overført potensiale og påvirkning på omkringliggende nett.  

Ragnar 01.09.2019 

4.  Tilbakemeldinger på nettanlegg 
(Statnett spesifiserer format og omfang på tilbakemeldinger) 

Alle 
(Stein 
Petter) 

01.09.2019 

5.  Sjekk om anbefaling om funksjonalitet for enfase 
gjeninnkobling er hensiktsmessig også for masket nett og 
ringdrifter.  

Stein 
Petter 

01.09.2019 

6.  Sjekk om det er hensiktsmessig med krav/anbefaling om 
dublering av batterisystemer som er strengere enn kbf 

Stein 
Petter 

01.09.2019 

7.     
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Gjenstående aksjonspunkter fra møtet 12.-13. mars 2019 

       

# Aksjon Hvem Når 

1 

Statnett vil se på mulighet for å utvide omfang 
til også å inkludere krav til type A anlegg mht. 
THD og reaktiv effekt,  kanskje som 
anbefalinger.  Sammenlikne med Danmark. 

Statnett (Jon/ 
Stein Petter) 

15.08.2019 
30.04.2019 

2 

Referansegruppen gi tilbakemelding gi 
innspill på hvilke krav produksjonsanlegg som 
det er behov for mht type A og B. Evaluere 
evt behov for standard funksjonskrav for de 
minste produksjonanlegg, som ikke er 
inkludert i Rfg.  Se REN 3040. 

Gruppen v 
Hafslund 
(Hugo), AE 
(Ruben), 
Skagerak 
(Geir) og REN 
(Andre) 

15.08.2019 
30.04.2019 

3 
p.u. og Nominell driftsspenning, hvordan 
harmonere med koder og ENSEO-e.  Sjekke 
mot NEK 440.  

Alle 
15.08.2019 
30.04.2019 

4 

Gjennomgå hva som kan være aktuelle 
innstillinger for DG enheter (generatorer/ 
produksjonsanlegg i distribusjonsnett) mht. 
frekvensvern, og gi tilbakemelding/ forslag.  
Dette mht RENblad 3040. 

Statnett 
(Olve),  REN 
(Andre) 

15.08.2019 
30.04.2019 

5 
Undersøke vindkraft og evne/ behov til å 
levere kortslutningsytelse. 

Norwea 
(Ø.S.G), 
Statnett (Jon) 

15.08.2019 
30.04.2019 

6 

Ønsker innspill fra Netteiere vedr. deres 
behov av reaktive reserver og hvordan dette 
kan håndteres av funksjonskrav (fast krav, 
behovsvurdert krav?) 

Hafslund 
(Hugo), AE 
(Ruben) 

15.08.2019 
30.04.2019 

7 Definere krav til reaktiv effekt. Statnett (Jon) 
15.08.2019 
30.04.2019 

8 
Definere Pmaks, ref kommentar fra Agder 
Energi Produksjon. 

Statnett (Jon) 
15.08.2019 
30.04.2019 

9 
Separatdriftsegenskaper, lage forslag som 
indikerer hensikt, definerer innsvingning, 
tålegrenser, og litt om behovsvurdert 

Statnett (Jon) 
15.08.2019 
30.04.2019 

10 Lage forslag til relevante standarder NEK (Lars) 
15.08.2019 
30.04.2019 

11 
Informasjonsutveksling, referat, 
maskinlesbart 

Statnett (Jon) 
15.08.2019 
30.04.2019 

12 
Notat for intern forankring av krav til reaktiv 
effekt – oppsummering og konklusjoner 

Jon 
15.08.2019 
30.04.2019 
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