
  
  

  Side: 1/11 

 
 

 

 

 

Møtereferat 
 
Sak: Referansegruppemøte nr. 8 for ny NVF - Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i 
Kraftsystemet.  Gjennomgang Preliminært Høringsutkast 
 
Møtested/dato: 
Oslo Nydalen Allé 33, Statnetts 
kontorer, Svartisen 24. og 25.10.2019 

Deltakere:  
 
 
Geir Aalvik  
Morten Nielsen 
Finn Holmvik 
Ruben Hodnebrug 
Geir Kaasa 
Magnus Johansson 
Andre Indraerne 
Lars Ihler 
Asgeir Mjelve 
Per Arne Vada 
Olve Mogstad 
Ingeborg Sperstad  
Hans Olav Ween  
Stein Petter Vagle 
Jon Nerbø Ødegård  
Thomas Treider 
Adele Moen Slotsvik 
Ragnar Mangelrød 
Steinar Gjevre 
 
 

 
 
 
Statkraft Energi, 
Hydro                Dag 1 
Agder Energi  
Agder Energi                        
Skagerak Nett    
REN                   
REN            
NEK 
Hafslund 
Energi Norge 
Statnett SF         
Statnett SF         
Statnett SF          
Statnett SF       
Statnett SF       
Statnett SF       
Statnett SF  del av dag 1 

Statnett SF   
Statnett SF 

Møteleder: 
Stein Petter Vagle 
 
Produksjon/  
veileder om søknadsplikt:  
Jon Ødegård 
 
Referent: Thomas Treider og Stein 
Petter Vagle (SPV),  
 

Fraværende: 
Øistein S. Galaaen 
Frode Kyllingstad 
Kjetil Solberg 
 
Svein Halveg 
Johan G Hernes 
Anders Sivertsgård 
 

 
Norwea   
DSB        Ingen 
DSB         Ingen 
                      
Småkraftforeninga  
Nte.no 
Energi Norge 

Ansvarlig/adm. enhet: 
Hans Olav Ween / DUK 

Kopi til: 
 
Geir Kåsa                            Statnett SF,  
 

Vår referanse: SPV 
 

Siste møte 
 

Dato: 12.11.2019 rev.-  

 
Saksliste 



 

   Side: 2/11 

 

 

 

# Sak Ansvarlig / 
kommentarer 

1)  Velkommen og Gjennomgang av agenda  

• Møteplan og Struktur 

• NVF_2020 Preliminært_Høringsutkast 

• Plan for å gå igjennom kommentarer. 

•  NVFp- Preliminært høringsutkast (sendt referansegruppen i 
oktober) 
 NVFh- Høringsutkast (Sendt på høring 11 nov. v statnett.no) 
            Kapittelnummerering kan være forskjøvet  
 NVFn- Planlagges å sendes NVE for godkjenning i april 2020. 
            (lages etter høringsrunden).  
 

Statnett (Stein P.) 

2)  Veiledning om søknadsplikt 
Jon introduserer tema – hva skal omfattes av fos § 14, 2. ledd. Hvilke 
produksjonsanlegg i distribusjonsnettet er av vesentlig betydning for 
regional- og sentralnettet?  
Vesentlig betydning i kontekst av funksjonalitet er 

• Når det er behov for funksjonalitet som er omfattet av krav i NVF 
som vil legge til rette for økt leveringskvalitet.  

Anlegg med P>10 MW er rapporteringspliktige 
Anlegg med P<10 MW rapporterer da når områdekonsesjonær vurderer 
at det har vesentlig betydning. Systemansvarlig kan, men må ikke, fatte 
vedtak.  
 
 
Det er utfordringer knyttet til hvordan områdekonsesjonær skal kjenne 
behovene i regionalnettet, og dermed hvordan områdekonsesjonær og 
regionalnetteier(e) skal koordinere dette seg imellom.  
 

Statnett v / Jon 

3)  NVF Generelle Føringer 
Gjennomgang 

Statnett (Adele) 

4)  Nettanlegg 
Gjennomgang av kommentarer med referanse til overskriftsnummer i 
NVF_2020_Preliminært_Høringsutkast 
 
Kommentarer fra referansegruppe med vekt på produksjonsanlegg 

Vedr. kap. 5.1.2 Høyeste Fleksibilitet, og Doble 
strømtransformatorer 
Det er ofte aktuelt å benytte enkle effektbrytere ved tilkobling til 
en samleskinne.  
Diskusjon: Det kan være problematisk å tillate tilknytning av 
store produksjonsanlegg uten avbruddsfri overføring pga. 
dimensjonerende feil.  
Produsenter må akseptere at enkelte stasjoner får stilt slike 
strenge krav til dublering der dette vurderes som viktig for 
systemet.  
Aksjon:  
NVF inkluderer mulighet for behovsprøving ved endringer.  
NVF oppdateres for å gi unntak fra høyeste og høy fleksibilitet 
for  stasjoner "på tamp". 
 
5.1.2.4 og 5.1.3.4 
Det presiseres at avsnittet bare er en anbefaling og dermed ikke 
et krav som må følges.  
Aksjon: Dette tas ut i ny NVF 
 
5.1.3.6.2 
Figur 5-5 bør tegnes på nytt  

Statnett (Stein P 
m.fl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK, endret i NVFh 
 
 
 
 
OK, tatt ut i NVFh 
 
 
 
 
 
Ikke gjort i NVFh. 
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5.2.4.1 
Spørsmål om krav til 2 utspoler til effektbrytere med nominell 
systemspenning Un≥110 gjelder generelt, også om kravet gjelder 
i produksjonsanlegg? 
Svar; Kravet gjelder ved tilknytningen.  
Anbefalt Aksjon: Synliggjøre dette i NVF 

 
5.2.4.9 
Ok 
 
5.2.4.10 
Det er allerede foretatt justeringer i NVF, ingen aksjon 
nødvendig.  
 
5.3 
Kravet gjelder ikke generatortransformator.  
Anbefalt aksjon: Dette bør presiseres tydeligere i NVF. 
Produksjonskapittelet inkluderer en anbefaling om delta-vikling.  
 
5.5.1 Ladestrøm vs kapasitiv feilstrøm 
Oppdatere definisjon av ladestrøm 

➔ Kapasitiv ladestrøm mot jord 
 
6.5.1.3 klasse for strømtransformator 
Aksjon: oppdatere NVF. 
 
6.5.1.4 
Foreslår endring "Minimum" 3 vernkjerner: 
Aksjon:  Ta m i NVF 
 
7.1 tertiærside  
Vi tar inn en beskrivelse av tertiærsiden. 
 
7.2.2 Bryterfeilvern vs brytersviktvern 
Ref.gruppe: Man bør benytte bryterfeilvern 
Ragnar: Vi har bevisst endret til brytersviktvern. Dersom en 
effektbryter ikke fungerer, så har den sviktet. Man har da en 
brytersvikt, og dette håndteres med brytersviktvern. Dette er mer 
presist med tanke på terminologien knyttet til svikt vs feil. 
 
7.2.4.1.3  
Ref.gruppe: Uklarheter i krav 
Steinar har skrevet forslag til ny tekst. Teksten oppdateres for å 
dekke generatorbryter også. 
 
7.2.4.5.1  
Trykkfeil 
 
7.2.5.1 FRT 
Vi vurderer å gjøre endringer i teksten.  
 
7.2.5.3.4 og 7.3.3.3.4 
OK 
 
8.2.2.2 Integrerte vs selvstendige feilskrivere 
Ref.gruppe: Integrerte feilskrivere er ofte å foretrekke 
Punktet beholdes fordi dette bare er en anbefaling 
 

 
  
 
Er i hovedsak m i 
NVFh som før 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK oppdatert i 
NVFh  
 
 
OK oppdatert NVFh  
 
 
 
NVFh oppdatert 
noe,  
 
 
 
OK, NVFh 
oppdatert 
 
 
OK, NVFh 
oppdatert 
 
 
NVF oppdateres 
Ikke 
 
 
 
 
 
Ble ikke med i 
NVFh.  Planlegge 
oppdatering i NVFn 
 
 
OK, NVFh 
omskrevet 
 
 
OK NVFh oppdatert 
(7.2.5) 
 
 
 
 
OK NVFh ikke 
endret 
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8.2.3.1 feilskriver samplingfrekvens 
Ref.Gruppe: 1 kHz er nok 
Olve: I moderne vern er 2 kHz forsiktig. Dessuten ønsker vi å 
kunne se mest mulig overharmonisk innhold 
Ragnar: Alle nye vern fra ABB og Siemens støtter 2 kHz 
 
8.2.7.1 Sommertid  
Ref.gruppe mener at dette ikke er vanlig. 
Statnett pleier å foreta denne korrigeringen. Vi vurderer å ta vekk 
kravet. 
 
8.3.2.1.1 
Språklig forbedring 
 
8.5.2 overføringsprotokoll 
Dette er presisert i ny versjon av NVF 
 
8.5.1 
Teksten forbedres 
 

Kommentarer fra referansegruppe med vekt på nett;  
5.1.2 
Ref.gruppe: Nett som kan bli lavohmig eller direktejordet 
Dette begrepet virker vanskelig å forholde seg til da det er vrient 
å bestemme hvilke nett som faller inn under den definisjonen. 
Kravene i NVF som omhandler slike nett er potensielt svært 
kostnadsdrivende, og det bør derfor ligge mer forpliktende planer 
til grunn for at disse kravene utløses.  
 
Kan → skal? 
 
5.1.3.2 høy fleksibilitet 
Ref.gruppe: Kravet blir en skjerping sammenlignet med KBF da 
enkelte klasse 1-anlegg faller inn under denne definisjonen.  
 
Aksjon: Vi vurderer å gjøre endringer i kravet for å skåne mindre 
stasjoner og endringer i stasjoner.   
 
7.2.2.8 jordstrømsvern 
Ragnars svar ok. Aksjon: Vi tydeliggjør teksten slik at dette 
kommer tydeligere frem. 
 
7.2.4.2.1.  
Ref.gruppe: prinsipielt spm Ok, ingen aksjon på dette punktet.  
 
7.2.4.5 og kap 12.1.2 
Ragnar: NVF beskriver (med Vattenfal-løsningen) en mulig 
vernløsning. Det er ikke dermed sagt at løsningen i alle tilfeller 
vil tilfredsstille FEF, og driftsleder vil i alle tilfeller måtte sikre at 
dette gjøres. NVF garanterer ikke at FEF tilfredsstilles.  
Både NVF og FEF må oppfylles, og disse må vurderes 
uavhengig av hverandre. Dette er presisert i klartekst 
innledningsvis i kapittel 7 i NVF. 
 
Spenningsnivåer 
Ref.gruppe: Nettselskap kan drifte sitt 110 kV-nett nærmer 102-
103 kV. Dette passer dårlig inn i tabellen i NVF 

 
 
OK NVFh ikke 
endret 
 
 
 
 
NVFh foreløpig ikke 
oppdatert (vurderes 
igjen til NVFn) 
 
 
OK NVFh skrevet 
om. 
 
 
OK NVFh oppdatert 
 
 
OK NVFh oppdatert 
 
 
 
 
 
NVFh angir 
praktisering kun for 
nye anlegg i nett som 
kan bli direktejordet, 
identifisert ved KSU 
utredning og føringer 
fra konsesjon. 
Diskuteres videre m 
bransje og 
myndigheter gjennom 
høringsperioden. 
 
OK, NVFh er skrevet 
om, også for å 
tydeliggjøre hvilke 
tilfeller krav til høy 
fleksibilitet kan 
behovsprøves 
(5.1.4.4) 
 
NVFh ikke skrevet om, 
vurderes igjen til NVFn 
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Jon: NVF definerer ikke hvilke spenninger nettet skal driftes 
etter. NVF skal presisere hvordan utstyr skal dimensjoneres, 
basert på systemspenningen.  
Netteier velger selv basert på sin systemspenning hva som er 
per unit-baseverdi som gjelder for kravene.  
Ref.gruppe: det er viktig at man skiller tydelig mellom nominell 
spenning og driftsspenning. Transformatorer må tilpasses 
driftsspenning slik at trinnkobler har mulighet for regulering i 
begge retninger.  
Referansegruppe påpeker at driftsspenning ikke er en statisk 
størrelse i nettet, og at denne kan tenkes å endres i fremtiden.  
 
Ingeborg: Driftsspenning varierer i tilknytningspunktet, og nye 
transformatorer må være gjenstand for vurdering vedrørende 
hvordan omsetningsforhold legges ut. 
 
Aksjon: Presisere i NVF at man også må hensynta 
driftsspenning. Jon følger opp dette.  

 
5.1.3 
SPV følger opp og vurderer omskriving.  
 
 
 

 
Kommentarer fra Skagerak Energi Nett 

5.1.2 

• bfe → kbf 

• kombinasjonsbryter → fraskillende effektbryter. Kap 5.2.3 kan 
sløyfes.  
 
Kap 5.2.4.16 og 17: IPO vs MPO 
Ref.gruppe mener at IPO er unødvendig i alle tilfeller. Ref. 
gruppe spiller inn med at man primært kobler ut trepolet, med 
unntak av kondensatorbatterier og store transformatorer.  
Ref.gruppe argumenterer med at de i hovedsak har n-1, og at 
trepolet utkobling ikke er problematisk. Kravet vil være 
kostnadsdrivende. 
Fra Ragnar: BKK har mange gamle trepolte brytere i sitt nett, og 
ved reinvesteringer byttes gjerne disse med enpolte. 
Argumentet til Statnett for IPO handler om forsyningssikkerhet 
og sikring av avbruddsfri forsyning. Dersom man til enhver tid 
har ringdrift er gevinsten mindre. Grad av maskestruktur er 
varierende i ulike nett i Norge, og NVF skal helst favne alle 
disse.  
Ref.gruppe: Referansegruppa ser fordelene md IPO i 
direktejordet nett. Spørsmålet går på om man i det hele tatt skal 
gå over til direktejording. Flere dyre krav til nett som kan bli 
direktejordet nett vil potensielt gjøre det mer lønnsomt å 
fortsette med spolejord. Referansegruppen tar opp muligheten 
for mykere krav der man kan konsekvensutrede hvert enkelt 
nettområde, slik at kostnaden forbundet med å bytte 
systemjording ikke blir et for stort hinder.  
Per nå er formuleringen i NVF et krav. Skagerak ønsker at dette 
gjøres til en anbefaling.  
Ref.gruppe: 132 kV viser til omtrent 1 MNOK merkostnad for 
IPO.  
Aksjon: SPV tar innspillene fra referansegruppen til etterretning 
og ser videre på muligheten for å myke opp kravet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh er oppdatert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I NVFh er 
veiledning om nett 
som kan bli 
direktejordet 
erstattet med 
praktisering for nye 
anlegg.   
Og så er det 
anbefalinger for 
endringer mm.   
Diskusjon og 
innspill tas videre i 
høringsperioden. 
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5.3.1.2 Behov for mer enn én deltavikling 

• Vi tydeliggjør at det skal være deltavikling på transformatoren. 
Dette endres.  
 
5.3.1.2 Dimensjonering av nullpunkt 

• Ref.gruppe: foreslår at det er enklere å kreve dimensjonering til 
en tredjedel av hovedytelsen til transformatoren. Dette er vanlig 
praksis ved dimensjonering av transformator. 300 A kan være 
høyt for mange transformatorer. Samtidig er kravet formulert slik 
at 300 A bare gjelder i de nullpunktene der det ikke er 
planlagt/bestemt spole 
Ragnar: poenget med kravet er at det er nyttig med nullpunkter i 
nettet som er klare for tilknytting av spoler i fremtiden. Nettene 
vokser og får økt ladestrøm, og dermed øker behovet for 
spolekapasitet. Det er en tryggere strategi å distribuere spolene 
i nettet slik at man har sikker slukking også ved oppdeling og 
utfall i nettet.  
Ref.gruppe: Skal man dimensjonere begge sider av 
transformatoren? → Det er anbefalt å ikke tilknytte spole på 
begge sider av en transformator. Samtidig kan man flytte 
transformatorer rundt i nettet, og det kan tenkes at den andre 
siden vil spolejordes senere.  
HOW: hva er kostnadsforskjellen 300 A vs 250A? →Uvisst, men 
referansegruppen anslår dette til å være marginalt. Ragnar: Vi 
bør få innspill fra en transformatorleverandør angående kostnad 
på dimensjonering og belastning fra P-spole på transformatoren.  
Ref.gruppe: Vil kravet omfatte forbruksanlegg? I noen tilfeller vil 
en transformator være tilknyttet/en del av forbruksanlegget.  → 
Kravet vil gjelde i tilknytningspunktet. Ragnar argumenterer med 
at man vil ha mulighet til å søke om avvik i slike situasjoner, og 
at NVF dermed ikke behøver å endres. HOW påpeker at det er 
netteier som vil være ansvarlig for å kompensere for 
forbruksanlegget.  
 
5.3.1.6 

• Ref.gruppe mener at dette med fordel kan komme tidligere i 
teksten dersom dette er et bærende prinsipp. SPV vurderer 
hensiktsmessig rekkefølge. 
 
6.5.1.3 og 6.5.1.4 

• Hvorfor stilles det krav om prøveprotokoller for 
spenningstrafoer/strømtrafoer men ikke annet utstyr? 
Dette sjekkes opp! 
 
6.1.3 Redundans for dublerte systemer 

• Ref.gruppe mener at det er unødvendig å ha disse kravene da 
dette reguleres i Kbf. Avsnittet bør fjernes. Systemansvarliges 
argumenter er at vi trenger noen krav å forholde oss til ved fos § 
14-saker. SPV vurderer å fjerne avsnittet.  
 
6.6.1 
Ref.gruppe sier at det ofte benyttes én IKA med logikk for 
tobrytersystem. Steinar spør om hvordan dette løses når 
bryterne har ulik innkoblingstid.  
Steinar og SPV foreslår en nyansering av teksten i NVF, bl.a. 
ved å differensiere spenningsnivåer.  
 
6.4.2 og 3  

OK, NVFh 
oppdatert om 
deltavikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh er skrevet 
om. 
Det skal og 
planlegges under 
høringsperioden 
gjøres 
undersøkelser i 
forhold til kostnader 
og rasjonalitet til 
kravet om 300A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekkefølge er 
beholdt i NVFh 
 
 
 
NVFh er skrevet 
om, sjekke opp 
videre mht. 
prøveprot. 
 
 
6.1.3 anbefalinger 
er Tatt ut av NVFh 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh er foreløpig 
ikke nyansert 
videre.  Se på igjen 
i høringsperioden 
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Noen deltakere i Ref.gruppe mener at krav i KBF er tilstrekkelig, 
og at kravet derfor bør fjernes. Steinar påpeker at kravet skyldes 
at vi ønsker dublering av vernsystemer basert på jordingssytem, 
ikke basert på klasse i KBF. → SPV følger opp hvordan vi skal 
håndtere de sakene i nett som kan bli direktejordet. Nye anlegg i 
direktejordet nett må følge kravet.  
 
7.2.4.3.4 
Ikke behov for diskusjon her, feiltolket fra Ref.gruppe sin side. 
Enighet om kravet.  
 
10.2.1.2 og 12.1.2 
Står åpen inntil videre 
 

 
 

 
 
Kommentarer fra ref.gruppe mht nettanlegg mm 

5.1.2 
3.2 Alternativer til fasevis synkronisering.  
Ingen vesentlige kommentarer her 
 
4.1.1 Revolvering av kraftledninger 
Refernsegruppe mener at kravet bør modifiseres slik at man tar 
hensyn til ledningslengde.  
Ragnar: Argumentet for revolvering er at nettet vil vokse, og om 
man på et tidspunkt må spolejorde et isolert nett er det uheldig 
om kapasitiv usymmetri er for stor. Kabelanlegg vil ofte være 
dimensjonert slik at disse ikke tåler overspenningen som oppstår 
i et spolejordet nett med slik usymmetri. 
Refereansegruppe mener at kravet ikke er fornuftig å pålegge 
samtlige ledninger. Kravet bør omformuleres til "ledningen skal 
være tilstrekkelig revolvert". Ref.gruppe (nettselskap) påpeker 
også at det i deres nett har vært problemer nettopp med dette i 
eget nett. Endringer i nettet gjør også at usymmetrien varierer, 
ofte uforutsigbart. Kravet bør inneholde en formulering om at det 
galvanisk sammenhengende nettet til enhver tid skal være 
tilstrekkelig revolvert. Steinar påpeker at dette kan bli 
utfordrende i tilfeller der flere netteiere deler nettet.  
Ragnar: Kravet bør stå, og så må konsesjonær selv avgjøre 
behov. Avvik fra NVF må eventuelt søkes om. Merkostnaden for 
revolvering er marginal.  
SPV gjør kravet så rundt som mulig.  
 
4.2.3 Varighet på jordfeil 
2 timer vs 8 timer for dimensjonering.  
Deler av referansegruppen vil benytte 2 time slik som i FEF.  
Ragnar: I situasjoner ved flere jordfeil vil man ofte bruke lang tid 
på å feilsøke. Flere etterfølgende jordfeil fører til oppvarming 
som fort strekker seg utover 2 timer. Kostnader forbundet med 
en slik dimensjonering er antagelig ikke stor, men uvisst hvor 
mye. Uansett vil kostnaden med å måtte mørklegge nettet etter 
to timer være vesentlige større.  
 
5.1.2.1 høyeste fleksibilitet 
Skal høyeste fleksibilitet opprettholdes ved revisjon og feil? Det 
ønskes at det presiseres at høyeste fleksibilitet gjelder ved intakt 
nett. → Setningen strykes 

 
NVFh er skrevet 
noe om, men disse 
spørsmål tas videre 
i høringsrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK, NVFh 
oppdatert m å legge 
inn "tilstrekkelig" 
revolvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 timer kravet er 
videreført i NVFh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh kap 5.1 
Fleksibilitet og 
systemutforming er 
skrevet vesentlig 
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5.1.2.2.1 Praktisering ved vesentlige endringer 
Hvor store endringer utløser krav om å få høyeste fleksibilitet i 
hele anlegget. SPV: Dette er en konsekvens av en iboende 
utfordring med å skulle definere "vesentlig" helt eksakt. Vi 
ønsker å beholde muligheten til å utvise skjønn i hver enkelt sak.  
Ref.gruppe påpeker at det kan bli problematisk med et for 
romslig regelverk åpent for ulike tolkninger av ulike 
saksbehandlere.  
Ref.gruppe: Det finnes forbuksanlegg på 300 kV med 
koblingsanlegg som ikke er klassifisert iht. kbf. Fleksibiliteten i 
slike anlegg bør bare kreves å ha fleksibilitet på et nivå som 
sikrer at det ikke får negative konsekvenser for andre 
konsesjonærer. Forbruksanlegget bør kunne velge å selv ta den 
risikoen.  
Aksjon → Vurdere å formulere i NVF at forbruksanlegg ikke 
omfattes av kravene i nettanlegg så lenge dette ikke påvirker 
øvrige konsesjonærer.  
 
Figur 5.1 
Aksjon → Legge til et tilsvarende identisk transformatorfelt + 
transformator på tegningen. Tegnes inn på motsatt side av 
eksisterende transformator.  
 
5.1.2.5.4 Redundans i forhold til andre regelverk 
SPV flytter på avsnitt 
 
5.1.3.1 Høy fleksibilitet 
Skal kravet gjelde ved feil og revisjon? → siste setning fjernes 
også her for å unngå forvirring. 
 
5.1.3.2 dublering av samleskinnefunksjon 

• Presisere at det finnes flere løsninger enn de vi illustererer. 
Sjekk at teksten ikke utelukker andre løsninger. 
 

• 6. avsnitt: Presisere at det ikke er nødvendig med en dedikert 
sammenkoblingsbryter gitt at det er tilstrekkelig redundans i 
innmating til stasjonen. Vi presiserer at hensikten er avbruddsfri 
overføring.  
 
5.1.3.2.1 Vesentlige endringer 
Vi forsøker å få en spissere formulering av vesentlige endringer 
 
5.1.3.6 
Alternativt kan vi presisere at det kan tenkes andre løsninger 
 
5.1.5 
Kan bli fremtidige endringer 
 
5.1.5.1 
Skal kravet gjelde ved feil og revisjon? → siste setning fjernes 
også her for å unngå forvirring. 
 
5.1.6 Fordelingspunkt i nett (T-avgrening) 
Noen i ref. gruppen ønsker ikke behovsprøvingen av dette kravet 
for alle anlegg. På de lavere nivåene må det være mulig å velge 
slike løsninger.  
Hans Olav: Vi har ikke noen grunn til å fatte vedtak for slik 
anlegg med mindre det direkte påvirker andre 

om for å ivareta de 
fleste kravene (i 
forhold til nettanlegg 
og stasjoner for 
produksjonanlegg 
på tamp). 
 
 
Forbruksanlegg er i 
NVFh foreløpig ikke 
spesielt unntatt eller 
behovsprøvd i 
forhold til høyeste 
fleksibilitet i 
spenningsnivå >220 
kV.  Diskusjoner om 
dette får evt tas 
videre i 
høringsperioden. 
 
 
Tegning 5.1 i NVFh 
er oppdatert. 
 
 
OK. NVFh 
oppdatert 
 
 
 
NVFh er oppdatert 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh er oppdatert 
 
 
 
 
 
NVFh tekst er 
omformulert 
 
 
 
 
NVFh er oppdatert 
 
 
NVFh er oppdatert, 
se også 
underkapittel om 
praktisering. 
 
 
 
NVFh (5.1.7) om T-
avgreninger er 
omskrevet slik at for 
de laveste 
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# Sak Ansvarlig / 
kommentarer 

konsesjonærer/sluttbrukere i nettet. Hafslund påpeker at slike 
vurderinger vil man uansett gjøre i forbindelse med T-
avgreninger. Behøver Systemansvarlig da å legge seg bort i 
dette? 
Ref.gruppe påpeker at skillebryteren er vesentlig, men at 
effektbryteren ikke er noe man alltid vil kreve.  
Referansegruppe har anbefalt at man vurderer flere faktorer i 
disse tilfellene, ikke bare spenningsnivå. 
Flere i referansegruppen mener at dette vil reguleres greit av 
seg selv gjennom tilknytningsavtaler.  
 
5.1.7.4.3  
Ref. gruppe foreslår at Anbefalingen tas vekk. 
 
5.2.3.2 Kombinasjonsbrytere og redundans 
Gjøres til anbefaling. Det presiseres at det er flere måter å 
oppnå samme resultat 
 
5.2.4.1 Effektbryter 
Se lenger opp 
 
5.2.4.3 og 4 er snakket om 
 
5.2.4.7 Behovsprøving, spenningsetting av kabel 
Hafslund har ikke praktisert dette, men har heller dimensjonert 
anlegget til å tåle de overspenningene. Hafslund ønsker ikke 
behovsprøving som kan kreve for mye ressurser. → Vi forsøker 
å gjøre den prosessen minst mulig krevende.  
 
5.2.4.16  
Se punkt tidligere 
 
5.3.1 Generelle funksjonskrav 
Endringene som foreslås tas inn i NVF.  
 
5.3.1.1  
Punkt 2: Tydeliggjør at dette gjelder direktejordet, ikke lavohmig. 
 
5.3.1.2 og 5.3.1.5 
Vi ser på om kravet kan tilpasses ytelsen på transformator.  
 
5.5.2 Funksjonskrav til spoler 
Effektbryter: teksten endres til å presisere at kravet gjelder i de 
tilfeller der man har effektbrytere, og at ikke alle spoler behøver 
effektbrytere 
 
5.5.3 
Se kommentarer fra tilsvarende krav angående 2 timer vs 8 
timer.  

 
6.4.2 og 6.4.3 
Krav om to batterier er allerede diskutert. 
 
6.5.1.3 og 4 
Referansegruppe påpeker at kravet vanligvis har vært gjelde for 
målinger til avregning, men ikke for driftsmåling. Dersom kravet 
bare gjelder avregning må dette komme tydeligere frem. Dersom 
det er generelle krav til måletransformatorer må kravet endres.  
 

spenningsområde < 
110 kV kan 
behovsprøves å 
benytte T-avgrening 
med kun skillebryter 
i avgreningen. 
 
 
 
 
 
 
 
OK.  NVFh har en 
annerledes 
anbefaling. 
 
 
NVFh 5.2.3 
Fraskillende 
effektbryter er 
skrevet om 
 
 
 
NVFh 5.2.4.4.4 
fordrer fortsatt 
behovsprøving ved 
speningsetting av 
kabel.   
Evt. avgrensing for når 
det er nødvendig m 
behovsprøving tas 
videre i 
høringsrunden. 

 
 
OK NVFh oppdatert 
 
 
 
OK NVFh oppdatert 
 
Krav om spolestrøm 
inntil 300A 
undersøkes videre i 
høringsperioden. 
 
 
OK, NVFh skrevet om 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh noe redigert.  
Kommentarer fra 
gruppa tas med videre 
i arbeidet 
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Gruppa mener at det er skrevet for lite om ikke-konvensjonelle 
måletransformatorer.  
 
 

Produksjon  
 
12.1.2 g 14.1.2 Spenningsgrenser 
Må være samsvar med praksis. Nominelle grenser gir 
utfordringer mht dimensjonering av utstyr og omsetningsforhold 
på trafo. Diskusjon om nominell spenning vs. driftsspenning 
 
17. Annex C – varighet 51,5 til 52 Hz kan ikke være mer enn null 
sekunder. Dette hindrer bruk av reserveforsyning med 
generatorer 

 
 
 
 
 
 

12.1.1 Korrigering av ordlyd vedr. funksjonskrav om hva som er 
dimensjonerende aktiv effekt. Bør være "en lavere verdi", ikke 
"en annen verdi" 
 
12.1.4 
Endrer formulering om begrensninger 
 
12.2 Turbinregulator 
Turbinregulator type B bør ikke være ha som standardkrav å ha 
fullverdig turbinregulator, men forenklet.  
 
 

 
12.4 
Spørsmål om reaktiv effekt skal angis i PCC eller på 
generatorklemmer 
 
 
 
 
 
 
 
12.6.4 Respons ved eksterne nettfeil 
Eksterne nettfeil 
Innspill fra Ref.gruppe: Omfattende krav, dettte lukker bruk av 
hvilestrøm, relevant for enkelte anlegg i klasse 2 og 3 >100 MVA 
Bør endres til "anlegg som er viktige for forsyningen og som har 
turbinregulator …" 
Forslag til aksjon: Jon og Olve ser på muligheten å formulerer 
endringer i teksten for å inn innspillene fra Ref.gruppe. 
 
12.6.3 Svartstart 
Statkraft: Det er uheldig med krav som går utover kbf. Et 
alternativ er å definere dette som en tjeneste.  
Jon: Vi foreslår at kravet står. NVF skal ivareta 
leveringspålitelighet. Kravet blir en videreføring av NVF.  
 
13.1.3 Frekvensvern 

 
 
 
 
 
 
NVFh horrigert iht. 
gruppas kommentarer 
 
 
 
 
NVFh Korrigert ikke 
korrigert iht. innsendte 
kommentarer. Det er 
en anbefaling, men 
netteier kan gjøre 
andre valg. Dessuten 
kan det løses med 
egne krav om at 
automatisk 
gjeninnkobling ikke 
tillates 
 
NVFh korrigert iht. 
gruppas kommentarer 
 
 
 
NVFh korrigert iht. 
gruppas kommentarer 
 

 
 
NVFh korrigert iht. 
gruppas kommentarer 

 
 
 
 
 
NVFh ikke korrigert 
iht. gruppas 
kommentarer. Statnett 
oppfatter at løsningen 
gir muligheter til mer 
effektive krav, 
samtidig som den 
"enkle" metoden om 
generatorklemmer kan 
behovldes 

 
 
NVFh korrigert iht. 
gruppas kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
NVFh ikke korrigert 
iht. gruppas 
kommentarer. 
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Problematisk at kravene skiller seg fra REN-standarder. 
 
 

 
 

NVFh endres iht. 
gruppas kommentarer.  
Statnett legger til 
grunn at NVF 
overstyrer REN-
avtaler, og at de bør 
samkjøres. 

4)  4.2.4  Overlastbarhet, kabel 

• Diskusjon om kabler; Må de dimensjoneres med In på 20% 
overlast? 
o Ja, pga måten man drifter snitt. Ved utfall 
o Kan man skrive "oppgitte verdier" i stedet for "nominell 

verdi"? Nominell verdi er en ullen definisjon når det er snakk 
om overlastingsgrenser på kabel.  

o Man må identifisere den maksimale kontinuerlige 
driftsstrømmen som tar høyde for overlastbarheten?  

o Hvordan gjør andre nettselskaper dette?  
o Ref.gruppe (nettselskap); I henhold til våre metoder har 

vi marginer?  
o Ref.Gruppe; Antageligvis er det ikke noe problem med 

15 min pga termisk treghet. 
o Ref.gruppe; Det trenges egentlig bare å bruke andre 

ord?  
o Ref.gruppe; Kravet er med fordi i innmelding skal det 

oppgis 20% overlastbarhet, og når konsesjonærer ringer 
leverandører får de "Nei".  

o Anbefalt aksjon; Vurdere å endre ordlyd. 

 
NVFh har samme 
ordlyd om overlast. 
 
Vurdere ordlyd videre i 
høringsperioden. 

5)  Avslutning:   
Referansegruppen er ikke omforent og slutter seg ikke til alle krav i NVF 
preliminært utkast.  Men referansegruppen har gitt innspill både 
gjennom prosessen i tidligere møter, og spesielt til preliminært 
høringsutkast.  Referansegruppen imøteser et høringsutkast som tar 
om- bord innspill og kommentarer i størst mulig utstrekning.  Offisielle 
kommentarer til høringsutkastet vil deretter sendes inn fra de respektive 
aktører. 

Alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Aksjonspunkter Hvem Når 

1.  Ta om bord kommentarer og innspill etter beste skjønn og 
utarbeide Høringsutkast til november 

Stein 
Petter 

11.01.2019 

 


