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Aksjonspunkter
1.

Etablere elektronisk arbeidsrom
Status: Utført. Ta kontakt med Stian, hvis det ikke virker som det
skal.

2.

Sende forespørsel til Norsk Olje og Gass
Status: Forespørsel sendt, ingen tilbakemelding.

3.

Tilgjengelig gjør Statnetts vurdering av hvilke tekniske
funksjonskrav som er fullstendig definert i DCC.
Status: Ligger på eRoom, kommer tilbake til denne senere i møtet.

4.

Vurdere gjennomgang av innledende betraktninger rundt
etableringen av DCC for referansegruppen.
Status: Vi går igjennom dette under neste punkt.
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Innledende betraktninger
Gjennomgang av innledende betraktninger rundt etableringen av DCC

Innhold
• 23 innledende betraktninger som ligger til grunn for
forordningene i DCC
• Basert på "Establishment of network codes" i Regulation (EC)
No 714/2009 (del av tredje elmarkedspakke)

• Motivasjon og prinsipper bak innholdet i nettverkskodene og
DCC
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(1)
The swift completion of a fully functioning and
interconnected internal energy market is crucial to
maintaining security of energy supply, increasing
competitiveness and ensuring that all consumers can
purchase energy at affordable prices.
Omhandler:
Viktigheten av et fungerende og sammenhengende
energimarked.
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(2)
Regulation (EC) No 714/2009 sets out non-discriminatory rules governing access
to the network for cross-border exchanges in electricity with a view to ensuring
the proper functioning of the internal market in electricity. In addition Article 5 of
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council requires
that Member States or, where Member States have so provided, regulatory
authorities ensure, inter alia, that objective and non-discriminatory technical rules
are developed which establish minimum technical design and operational
requirements for the connection to the system. Where requirements constitute
terms and conditions for connection to national networks, Article 37(6) of the
same Directive requires regulatory authorities to be responsible for fixing or
approving at least the methodologies used to calculate or establish them. In
order to provide system security within the interconnected transmission system, it
is essential to establish a common understanding of the requirements for grid
connection applicable to demand facilities and distribution systems, including
closed distribution systems. Those requirements that contribute to maintaining,
preserving and restoring system security in order to facilitate proper functioning
of the internal electricity market within and between synchronous areas, and to
achieve cost efficiencies, should be regarded as cross-border network issues
and market integration issues.
Omhandler:
Regulators ansvar for utviklingen av tekniske tilknytningskrav iht. tredje elmarkedspakke.
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(3)
Harmonised rules for grid connection for demand facilities
and distribution systems should be set out in order to
provide a clear legal framework for grid connections,
facilitate Union-wide trade in electricity, ensure system
security, facilitate the integration of renewable electricity
sources, increase competition, and allow more efficient
use of the network and resources, for the benefit of
consumers.
Omhandler:
Harmoniserte regler for tilknytning av forbruksanlegg (demand
facilities) og distribusjonssystemer.
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(4)
System security cannot be ensured independently from the
technical capabilities of all users. Historically, generation
facilities have formed the backbone of providing technical
capabilities. However, in this regard, demand facilities are
expected to play a more pivotal role in the future. Regular
coordination at the level of the transmission and
distribution networks and adequate performance of the
equipment connected to the transmission and distribution
networks with sufficient robustness to cope with
disturbances and to help to prevent any major disruption or
to facilitate restoration of the system after a collapse are
fundamental prerequisites.
Omhandler:
Sikre god driftssikkerhet gjennom koordinering på transmisjons- og
distribusjonsnivå. Sikre god nok ytelse på tilknyttede komponenter.
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(5)
Regulatory authorities should consider the reasonable
costs effectively incurred by system operators in the
implementation of this Regulation when fixing or approving
transmission or distribution tariffs or their methodologies or
when approving the terms and conditions for connection
and access to national networks in accordance with Article
37(1) and (6) of Directive 2009/72/EC and with Article 14
of Regulation (EC) No 714/2009.
Omhandler:
Implementeringskostnader for systemoperatør.
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(6)
Different synchronous electricity systems in the Union
have different characteristics which need to be taken into
account when setting the requirements for demand
connection. It is therefore appropriate to consider regional
specificities when establishing network connection rules as
required by Article 8(6) of Regulation (EC) No 714/2009.
Omhandler:
Regionale hensyn i kodene.
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(7)
In view of the need to provide regulatory certainty, the requirements of this
Regulation should apply to new transmission-connected demand facilities, new
transmission-connected distribution facilities, new distribution systems and new
demand units used by a demand facility or a closed distribution system to
provide demand response services to relevant system operators and relevant
transmission system operators ('TSOs'). The requirements of this Regulation
should not apply to existing transmission-connected demand facilities, existing
transmission-connected distribution facilities, existing distribution systems and
existing demand units that are or can be used by a demand facility or a closed
distribution system to provide demand response services to relevant system
operators and relevant TSOs. The requirements of this Regulation also should
not apply to new or existing demand facilities connected at the distribution level
unless they provide demand response services to relevant system operators and
relevant TSOs. However, the requirements of this Regulation should apply in
case the relevant regulatory authority or Member State decides otherwise based
on evolution of system requirements and a full cost-benefit analysis, or in case a
substantial modernisation or replacement of equipment impacting the technical
capabilities of an existing transmission-connected demand facility, an existing
transmission-connected distribution facility, an existing distribution system, or an
existing demand unit within a demand facility or a closed distribution system
connected at a voltage level above 1000V has been performed.
Omhandler:
Hvilke anlegg som berøres av bestemmelsene i forskriften.
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(8)
Demand response is an important instrument for increasing the flexibility of
the internal energy market and for enabling optimal use of networks. It
should be based on customers’ actions or on their agreement for a third
party to take action on their behalf. A demand facility owner or a closed
distribution system operator ('CDSO') may offer demand response services
to the market as well as to system operators for grid security. In the latter
case, the demand facility owner or the closed distribution system operator
should ensure that new demand units used to provide such services fulfil the
requirements set out in this Regulation, either individually or commonly as
part of demand aggregation through a third party. In this regard, third parties
have a key role in bringing together demand response capacities and can
have the responsibility and obligation to ensure the reliability of those
services, where those responsibilities are delegated by the demand facility
owner and the closed distribution system operator.
Omhandler:
Forbrukerfleksibilitet til systemoperatør og marked. Aggregering gjennom
tredjepart.
Fremtiden er elektrisk

(9)
The requirements should be based on the principles of
non-discrimination and transparency as well as on the
principle of optimisation between the highest overall
efficiency and lowest total cost for all involved parties.
TSOs and distribution system operators ('DSOs') including
CDSOs can take those elements into account when
defining the requirements in accordance with the
provisions of this Regulation, whilst recognising that the
thresholds which determine whether a system is a
transmission system or a distribution system are
established at the national level.
Omhandler:
Prinsipper om lik tilgang, transparens og kostnytteutnyttelse.
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(10)
The requirements applicable to a demand facility
connected to a transmission system should set out the
capabilities at their interfaces and the necessary automated
responses and data exchange. These requirements aim at
ensuring the operability of the transmission system, and the
capacity to utilise the generation and demand response
embedded in these networks over system operational
ranges and critical events.
Omhandler:
Utforming av krav for forbruksenheter knyttet til
transmisjonsnettet.
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(11)
The requirements applicable to a distribution system
connected to a transmission system or another distribution
system should set out the operational range of these
systems and the necessary automated responses and
data exchange. These requirements should ensure the
effective development and operability of the transmission
system, and the capacity to utilise the generation and
demand response embedded in these networks over
system operational ranges and critical events.
Omhandler:
Utforming av krav for distribusjonssystemer knyttet til
transmisjonsnettet.
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(12)
The requirements applicable to a demand unit used by a
demand facility or a closed distribution system to provide
demand response services to relevant system operators
and relevant TSOs should ensure the capacity to use the
demand response over system operational ranges thereby
minimising critical events.
Omhandler:
Utforming av krav for forbruksenheter i et forbruksanlegg eller
avgrenset distribusjonssystem (CDSO) som benyttes til å tilby
forbrukerfleksibilitet.
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(13)
The administrative burdens and costs associated with
providing demand response should be kept within
reasonable limits, in particular as regards domestic
consumers, who will play an increasingly important role in
the transition to low carbon society and their uptake should
not be unnecessarily burdened with administrative tasks.
Omhandler:
Kostnader forbundet med forbrukerfleksibilitet.
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(14)
Due to its cross-border impact, this Regulation should aim
at the same frequency- related requirements for all voltage
levels, at least within a synchronous area. That is
necessary because, within a synchronous area, a change
in frequency in one Member State would immediately
impact frequency and could damage equipment in all other
Member States.
Omhandler:
Like frekvensrelaterte krav for alle spenningsnivåer.
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(15)
Voltage ranges should be coordinated between
interconnected systems because they are crucial to secure
planning and operation of a power system within a
synchronous area. Disconnections because of voltage
disturbances have an impact on neighbouring systems.
Failure to specify voltage ranges could lead to widespread
uncertainty in planning and operation of the system with
respect to operation beyond normal operating conditions.
Omhandler:
Koordinering av spenningsområder/-grenser mellom
sammenkoblede systemer.

Fremtiden er elektrisk

(16)
Appropriate and proportionate compliance testing
should be introduced so that system operators can
ensure operational security. In accordance with Article
37(1)(b) of Directive 2009/72/EC, regulatory authorities
are responsible for ensuring that system operators are
compliant with this Regulation.
Omhandler:
Teste overholdelse av krav.

Fremtiden er elektrisk

(17)
The regulatory authorities, Member States and system
operators should ensure that, in the process of developing
and approving the requirements for network connection,
they are harmonised to the extent possible, in order to
ensure full market integration. Established technical
standards should be taken into particular consideration in
the development of connection requirements.
Omhandler:
Harmonisering av tilknytningskrav. Utgangspunkt i etablerte
tekniske standarder.
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(18)
System operators should not specify technical
requirements for equipment that hinder the free movement
of goods in the internal market. Where system operators
make technical specifications resulting in requirements for
the placing on the market of equipment, the respective
Member State should follow the procedure referred to in
Articles 8 and 9 of Directive 98/34/EC of the European
Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying
down a procedure for the provision of information in the
field of technical standards and regulations.
Omhandler:
Utforming av tekniske krav for utstyr.
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(19)
A process for derogating from the rules should be set out
in this Regulation to take into account local circumstances
where exceptionally, for example, compliance with those
rules could jeopardise the stability of the local network or
where the safe operation of a transmission-connected
demand facility, a transmission-connected distribution
facility, a distribution system, or a demand unit used by a
demand facility or a closed distribution system to provide
demand response services to relevant system operators
and relevant TSOs, might require operating conditions that
are not in line with this Regulation.
Omhandler:
Definisjon av tilfeller der det bør gjøres unntak fra koden.
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(20)
Subject to approval by the relevant regulatory authority, or
other authority where applicable in a Member State,
demand facility owners and relevant system operators
should be allowed to propose derogations for certain
classes of transmission-connected demand facilities,
transmission-connected distribution facilities, distribution
systems and demand units used by a demand facility or a
closed distribution system to provide demand response
services to relevant system operators and relevant TSOs.
Omhandler:
Anleggseiere og systemoperatører kan foreslå unntak fra koden
for enkelte typer anlegg.
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(21)
According to Article 28 of Directive 2009/72/EC, Member
States may provide for the classification of a system which
distributes electricity as a closed distribution system in
certain circumstances. The provisions of this Regulation
should apply to closed distribution systems only where
Member States have so provided according to Article 28 of
Directive 2009/72/EC.
Omhandler:
Definisjon av avgrenset distribusjonssystem (Closed Distribution
System) iht. tredje elmarkedspakke.
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(22)
This Regulation has been adopted on the basis of
Regulation (EC) No 714/2009 which it supplements and of
which it forms an integral part. References to Regulation
(EC) No 714/2009 in other legal acts should be understood
as also referring to this Regulation.
Omhandler:
Denne forordningen bør anses som en integrert del av tredje
elmarkedspakke.
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(23)
The measures provided for in this Regulation are in
accordance with the opinion of the Committee referred to
in Article 23(1) of Regulation (EC) No 714/2009.
Omhandler:
Forordningen som er utformet er i samsvar med tredje
elmarkedspakke.
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Definisjoner
Forklaring til definisjoner benyttet i paragraf 12 og 13
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Definisjoner
'demand facility' means a facility which consumes electrical
energy and is connected at one or more connection points to the
transmission or distribution system. A distribution system and/or
auxiliary supplies of a power generating module do no constitute
a demand facility;
• Her forstås demand facility som forbruksenhet med
tilknytningspunkt til transmisjons- eller distribusjonsnettet.

'transmission-connected demand facility' means a demand
facility which has a connection point to a transmission system;
• Her forstås transmission-connected demand facility som en
forbruksenhet som har tilknytning til transmisjonsnettet.
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'transmission-connected distribution facility' means a distribution
system connection or the electrical plant and equipment used at
the connection to the transmission system;
• Her forstås distribution facility som distribusjonsanlegg, som
omfatter selve tilknytningen eller det elektriske anlegget og
utstyret som brukes i tilknytningen.

'transmission-connected distribution system' means a distribution
system connected to a transmission system, including
transmission-connected distribution facilities;

• Her forstås distribution system som distribusjonsnett, inkludert
distribusjonsanlegget.
Fremtiden er elektrisk

Demand facility =
Forbruksenhet med tilknytning
til transmisjonsnettet

420 kV
Annen forbruksenhet

Connection point =
tilknytningspunkt, skille mellom
transmisjons- og dist.nett

132 kV

22 kV

Distribution facility =
Distribusjonsanlegg, som omfatter
selve tilknytningen eller det elektriske
anlegget og utstyret som brukes i
tilknytningen
Distribution system =
distribusjonsnett,
inkludert distribusjonsanlegget

Regjeringens forslag til endringer i
Energiloven, jfr. Prop. 35 L
§ 1-5. (Transmisjonsnett)
Transmisjonsnettet omfatter anlegg for overføring av elektrisk energi
på minst 200 kV, og anlegg på 132 kV som er av vesentlig
betydning for driften av disse anleggene.
Transmisjonsnettet omfatter også anlegg for omforming av elektrisk
energi, når omformeranlegget er direkte tilknyttet anlegg for
overføring som nevnt i første ledd og transformerer til spenning på
minst 33 kV.
Transmisjonsnettet omfatter ikke anlegg som nevnt i første og andre
ledd som kun betjener en enkelt eller et fåtall brukere.
Departementet kan i enkeltvedtak fastsette hvilke anlegg som skal
inngå i transmisjonsnettet i henhold til denne bestemmelse. Anlegg
som inngår i sentralnettet ved denne bestemmelsens ikrafttredelse,
inngår i transmisjonsnettet med mindre departementet fatter annet
vedtak.
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Krav til spenningsstabilitet
Gjennomgang av paragraf 13 og vedlegg 2 i DCC

Innhold og diskusjonspunkter:
• Generelle spenningskrav for forbruksenheter,
distribusjonsanlegg og distribusjonsnett (med utstyr) som er
tilknyttet transmisjonsnettet.
• Automatisk frakobling ved spesifiserte spenningsnivå.
• Referanseverdi for spenning på hvert spenningsnivå.
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Sammenligning med dagens krav:
• Ingen spenningskrav for industrianlegg og forbruksenheter i FIKS.
Ingen definerte spenningskrav i tilknytningspunktet for
distribusjonsnett.
• Driftsområde for spenning i stasjoner med forbindelse til andre
nordiske land er omtalt i Systemdriftsavtalen, men er i tråd med
vedlegg 2.
• Nettselskap har forpliktelser til spenningskvalitet jfr. FoL, men disse
berøres ikke av paragraf 13.
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Første ledd – generelle spenningskrav
"Transmission-connected demand facilities, transmission-connected
distribution facilities and transmission-connected distribution systems
shall be capable of remaining connected to the network and operating at
the voltage ranges and time periods specified in Annex II."

Statnetts tolkning:
• Forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet
transmisjonsnettet og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
skal kunne driftes og forbli tilkoblet til nettet innenfor spennings- og
tidsintervallene i henhold til vedlegg 2.

Formål med krav:
• Det er behov for å definere et fornuftig driftsområde for spenning for
alle forbrukere, distribusjonsanlegg og distribusjonsnett koblet til
transmisjonsnettet.
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Annet ledd – krav til dimensjonering
av utstyr
"Equipment of distribution systems connected at the same voltage as
the voltage of the connection point to the transmission system shall be
capable of remaining connected to the network and operating at the
voltage ranges and time periods specified in Annex II."

Statnetts tolkning:
• Utstyr i distribusjonsnettet som er tilkoblet samme spenningsnivå som
i tilknytningspunktet for transmisjonsnettet, skal kunne driftes og forbli
tilkoblet til nettet innenfor spennings- og tidsintervallene i henhold til
vedlegg 2.

Formål med krav:
• Skal sørge for tilstrekkelig dimensjonering av utstyr i
distribusjonsnettet (tilknyttet transmisjonsnettet).
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Vedlegg 2 – spenningsintervall
Annex II
Voltage ranges and time periods referred to in Article 13(1).
Synchronous area
Nordic

Voltage range
0.90 pu – 1.05 pu
1.05 pu – 1.10 pu

Time period for operation
Unlimited
60 minutes

Table 2: The table shows the minimum time periods during which a transmission-connected
demand facility, a transmission-connected distribution facility or a transmission-connected
distribution system has to be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu
value at the connection point without disconnecting from the network where the voltage base for
pu values is from 110kV to 300kV.

Statnetts tolkning:
Synkronområde
Norden

Spenningsintervall
0.90 pu – 1.05 pu
1.05 pu – 1.10 pu

Tidsintervall/varighet
Ubegrenset
60 min

Tabell 2: Tabellen viser minimum tidsintervall som forbruk tilknyttet transmisjonsnettet,
distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
skal kunne driftes og forbli tilkoblet til nettet ved spenninger som avviker fra referanseverdien 1
pu i tilknytningspunktet. Gjelder tilknytning til transmisjonsnett med referansespenning fra og
med 110 kV til 300 kV.
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Vedlegg 2 – spenningsintervall
Synchronous area

Nordic

Voltage range
0.90 pu – 1.05 pu
1.05 pu – 1.10 pu

Time period for operation
Unlimited
To be specified by each
TSO but not more than 60
minutes

Table 3: The table shows the minimum time periods during which a transmission-connected
demand facility, a transmission-connected distribution facility or a transmission-connected
distribution system has to be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu
value at the connection point without disconnecting from the network, where the voltage base
for pu values is from 300kV to 400kV (including).

Statnetts tolkning:
Synkronområde
Norden

Spenningsintervall
0.90 pu – 1.05 pu
1.05 pu – 1.10 pu

Tidsintervall/varighet
Ubegrenset
20 min

Tabell 3: Tabellen viser minimum tidsintervall som forbruk tilknyttet transmisjonsnettet,
distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
skal kunne driftes og forbli tilkoblet til nettet ved spenninger som avviker fra referanseverdien 1
pu i tilknytningspunktet. Gjelder tilknytning til transmisjonsnett med referansespenning fra og
med 300 kV til og med 420 kV.
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Vedlegg 2 – argumenter
Statnetts argumenter:
• Oppstår sjeldent forhold med 1.05-1.10 pu i det norske nettet, så
systemansvarlig ser ikke behov for maksimumskrav på 60 min.
• Unngå unødvendig dyr dimensjonering av utstyr.
• Behov for at forbruk holder inne ved kortvarige overspenninger, så
foreslått krav på 20 min.

Behov for koordinering med andre interessenter:
• Spenningsregulering koordineres på grenseforbindelser, behov for
like krav i synkronområdet, jfr. innledende betraktninger?
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Tredje ledd – referanseverdier
"The voltage range at the connection point shall be expressed by the
voltage at the connection point related to reference 1 per unit (pu)
voltage. For the 400 kV grid voltage level (or alternatively commonly
referred to as 380 kV level), the reference 1 pu value is 400 kV, for other
grid voltage levels the reference 1 pu voltage may differ for each system
operator in the same synchronous area."

Statnetts tolkning:

• Spenningsintervallet i tilknytningspunktet skal defineres ut fra
spenningsnivået i tilknytningspunktet referert til 1 per enhet spenning
(pu). For nett med spenningsnivå 420 kV, er referanseverdien per
enhet 420 kV. For andre spenningsnivåer kan referanseverdien per
enhet variere for hver systemoperatør innenfor samme
synkronområde.

Formål med krav:

• Øvrige krav settes for per enhet spenning (pu). Må definere
referanseverdier som skal brukes.
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Tredje ledd – argumenter
Statnetts argumenter:
• Paragrafen åpner for at hver systemoperatør benytter
forskjellige referanseverdier på spenningsnivåer utover 420 kV,
men referanseverdiene bør være like i hele Norge.
• Koordinering på nordisk nivå.
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Fjerde og femte ledd - ekskluderes
• Spesifikke krav som gjelder Spania og de baltiske
landene.
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Sjette ledd – automatisk frakobling
"If required by the relevant TSO, a transmission-connected demand facility,
a transmission-connected distribution facility, or a transmission-connected
distribution system shall be capable of automatic disconnection at specified
voltages. The terms and settings for automatic disconnection shall be
agreed between the relevant TSO and the transmission-connected demand
facility owner or the DSO."

Statnetts tolkning:

• Forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet
transmisjonsnettet og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
skal, hvis påkrevd av TSO, kunne bli automatisk frakoblet ved
spesifiserte spenningsnivå. Betingelsene og innstillingene for den
automatiske frakoblingen skal avtales mellom TSO og eier av
forbruksenhet tilknyttet transmisjonsnettet eller relevant nettselskap.

Formål med krav:

• Automatisk frakobling for å unngå driftsmessig uønskede
spenningsforhold, i hovedsak lave spenninger.
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Sjette ledd – argumenter og dagens krav
Statnetts argumenter:

• TSO vil ønske å inngå slike avtaler med forbrukere i utsatte deler av
nettet. Ikke behov for å spesifisere forskriftsteksten nærmere, da det
uansett vil være behov for individuelle avtaler ut fra lokale forhold.
• En slik avtale vil måtte spesifisere bl.a. spenningsforhold,
utkoblingstid og tidsforsinkelse.

Sammenligning med dagens krav:

• Forventes at automatisk frakobling behandles i Emergency and
Restoration (NC ER) og Guidelines for System Operation (GL SO).
• Kan falle under betegnelsen systemvern, som omtales i §21 i Fos:
•
•

Jfr. §21 kan systemansvarlig kreve utstyr for automatiske inngrep i kraftsystemet.
Jfr. §21 skal systemansvarlig dekke kostnader for installasjon, drift og aktivering av
systemvern. Ikke spesifisert i paragraf 13, men aktuelt som betingelser i individuelle
avtaler.

• Individuelle avtaler er i tråd med dagens praksis for systemvern.
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Sjuende ledd – spenning under 110 kV
"With regard to transmission-connected distribution systems with a voltage below
110kV at the connection point, the relevant TSO shall specify the voltage range at the
connection point that the distribution systems connected to that transmission system
shall be designed to withstand. DSOs shall design the capability of their equipment,
connected at the same voltage as the voltage of the connection point to the
transmission system, to comply with this voltage range."

Statnetts tolkning:

• For distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnett med spenningsnivå under 110
kV, skal TSO spesifisere hvilket spenningsintervall distribusjonsnettet skal
være dimensjonert for å tåle i tilknytningspunktet. Distribusjonsnett tilknyttet
transmisjonsnett med spenningsnivå under 110 kV skal kunne driftes og forbli
tilkoblet til nettet innenfor spennings- og tidsintervallene som er spesifisert i
tabellen under.
• Relevant nettselskap skal dimensjonere ytelsen for sitt utstyr, som er tilkoblet
ved samme spenningsnivå som i tilknytningspunktet til transmisjonsnettet, slik
at det er tilpasset dette spenningsintervallet.
Synkronområde
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Spenningsintervall
Tidsintervall/varighet
0.90 pu – 1.05 pu
Ubegrenset
Norden
1.05 pu – 1.10 pu
60 min
Tabell 4: Tabellen viser minimum tidsintervall som distribusjonsnett tilknyttet
transmisjonsnettet skal kunne driftes og forbli tilkoblet til nettet ved spenninger som avviker
fra referanseverdien 1 pu i tilknytningspunktet. Gjelder tilknytning til transmisjonsnett med
referansespenning under 110 kV.

Sjuende ledd - argumenter
Statnetts argumenter:
• Behov for generelle spenningskrav i tilknytning til transmisjonsnettet.
• Riktig dimensjonering av utstyr/komponenter.
• Distribusjonsnett bør holde inne i vanlig driftsintervall 0.90-1.05pu, og
tåle kortvarige overspenninger (1.05-1.10pu). Tidsintervaller basert
på krav for 110-300 kV (vedlegg 2, tabell 2).
• Mindre grad av spenningsregulering fra TSOs side på disse
spenningsnivåene.
• Vil være få anlegg og dist.nett som er knyttet til transmisjonsnett med
dette spenningsnivået, så sjuende ledd vil få begrenset betydning.
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Diskusjonspunkter
Generelle spenningskrav (første og annet ledd, samt vedlegg 2):
• Refererer tabeller til referansespenning i selve tilknytningspunktet,
eller i transmisjonsnettet som enheten og distribusjonsnettet er
knyttet til?
• Enighet om krav for driftsområde 1.05-1.10pu for tilknytning til 300420 kV?
Referanseverdier for hvert spenningsnivå (tredje ledd):
• Skal referanseverdiene settes av systemansvarlig, NVE, eller skal det
være opp til relevant nettselskap å sette sine egne verdier?
Automatisk frakobling (sjette ledd):
• Synspunkter?
Tilknytning til transmisjonsnett <110 kV (sjuende ledd):
• Bør kravene til distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnett <110 kV
settes likt som for 110-300 kV?
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Agenda
• Introduksjon
• Innledende betraktninger
• Definisjoner
• Spenningsstabilitet
• Frekvensstabilitet
• Diverse

• Fremdriftsplan
• Definerte & udefinerte krav
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Krav til frekvensstabilitet
Gjennomgang av paragraf 12 og vedlegg 1 i DCC
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Innhold:
• Generelle frekvenskrav for forbruksenheter,
distribusjonsanlegg og distribusjonsnett (med utstyr) som er
tilknyttet transmisjonsnettet.
• Åpner for muligheten for utvidede frekvens- og tidsintervall,
dersom det er teknisk mulig.
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Første ledd – generelle frekvenskrav
"Transmission-connected demand facilities, transmissionconnected distribution facilities and distribution systems shall be
capable of remaining connected to the network and operating at
the frequency ranges and time periods specified in Annex I."
Statnetts tolkning:
• Forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet,
distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og
distribusjonsnett skal forbi tilkoblet til nettet og holdes i drift
innenfor frekvens- og tidsintervall i henhold til vedlegg 1.
Formål med kravet:
• Formålet med kravet er å sørge for at forbruksanlegg,
distribusjonsnett og forbruk generelt holder inne en gitt tid ved
gitte frekvenser.
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Annet ledd – utvidede frekvens- og
tidsintervall
"The transmission-connected demand facility owner or the DSO
may agree with the relevant TSO on wider frequency ranges or
longer minimum times for operation. If wider frequency ranges or
longer minimum times for operation are technically feasible, the
consent of the transmission-connected demand facility owner or
DSO shall not be unreasonably withheld."
Statnetts tolkning:
• Eier av forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller
relevant nettselskap kan bli enig med aktuell TSO om utvidet
frekvens- eller tidsintervall utover verdier definert i vedlegg 1.
Dersom utvidede frekvens- eller tidsintervall er teknisk mulig,
skal eier av forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller
relevant nettselskap ikke nekte å gi samtykke til bruk av
utvidede frekvens- eller tidsintervall uten saklig grunn.
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Annet ledd - fortsetter
Formål med kravet:
• Sikre at utfall av forbruksanlegg eller distribusjonsnett ikke
setter driftssikkerheten på spill.
• Målet med forskriften (DCC) er å etablere en praksis som i
større eller mindre grad sammenfaller med dagens
praktisering i forskjellige land. Da frekvensregulering har
betydelig innvirkning over landegrenser innenfor samme
synkronområde er det kritisk at funksjonaliteten i de ulike
landene samsvarer med hverandre. Kravene som går frem av
tabell 1 er utarbeidet ved å sammenligne praksis i ulike
europeiske land. Kravet er dermed et kompromiss som skal ta
høyde for sikker drift og tilrettelegge for gode tiltak ved særlig
anstrengte driftssituasjoner.
• Systemansvarlig legger til grunn at tabellen med frekvens- og
tidsintervall skal forestås som et minstekrav, og at utvidede
krav kan inkluderes i den nasjonale tilpasningen.
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Vedlegg 1 – frekvens- og tidsintervall
Annex I
Frequency ranges and time periods referred to in Article 12(1)
Synchronous
area

Nordic

Frequency range

Time period for operation

47.5 Hz – 48.5 Hz

30 minutes
To be specified by each TSO, but not less
than 30 minutes
Unlimited
30 minutes

48.5 Hz – 49.0 Hz
49.0 Hz – 51.0 Hz
51.0 Hz – 51.5 Hz

Table 1: The table shows the minimum time periods for which a transmission-connected
demand facility, a transmission-connected distribution facility or a distribution system has to be
capable of operating on different frequencies, deviating from a nominal value, without
disconnecting from the network.

Statnetts tolkning:
Synkronområde

Nordic

Frekvens
47.5 Hz – 48.5 Hz
48.5 Hz – 49.0 Hz
49.0 Hz – 51.0 Hz
51.0 Hz – 51.5 Hz

Tidsintervall
30 minutter
30 minutter
Ubegrenset
30 minutter

Tabell 1: Tabellen viser minimum tidsintervall som forbruk tilknyttet transmisjonsnettet,
distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller et distribusjonsnett skal være i stand til å
driftes med og samtidig forbli tilkoblet til nettet ved ulike frekvenser som avviker fra nominell
verdi.
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Vedlegg 1 – argumenter
• For de fleste frekvensintervaller er kravene entydig
bestemt i forskriften.
• Systemansvarlig foreslår å sette tidsintervallet for 48,5 –
49,0 Hz kravet til minimumstiden på 30 minutter.
• Systemansvarlig ser ikke at det er behov for å holde inne
lengre enn 30 minutter, da et strengere krav ikke vil gi
vesentlige systemdriftsfordeler.

• Systemansvarligs vurdering vil kunne endres som følge
av at dette kravet bør koordineres med de andre
landene innenfor samme synkronområdet.
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Vedlegg 1 – argumenter og diskusjon
• Forskriften legger også opp til at det kan stilles krav utover de
frekvensintervaller som er definert i tabell 1 (ref. paragraf 12
annet ledd). Systemansvarlig ser ingen umiddelbare behov for å
definere frekvensintervaller utover det som er gitt av tabell 1, og
mener paragraf 12 annet ledd åpner for at systemansvarlig kan
stille utvidet krav i hver enkelt tilknytning dersom det er ønskelig
og teknisk mulig.
Behov for koordinering med andre interessenter:
• Spenningsregulering koordineres på grenseforbindelser, behov
for like krav i synkronområdet, jfr. innledende betraktninger?
Diskusjonspunkter:
• Tidsintervallet for 48,5 – 49,0 Hz – synspunkter?
• Vår tolkning av annet ledd – synspunkter?
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Diverse
Fremdriftsplan og krav
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Fremdriftsplan
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Fremdriftsplan
• Innhold?
• Møtefrekvens?
• Hvor lange møter?
• Avsatt tid for tilbakemelding fra bransjen?
• Skype en god løsning for å begrense reising?
• Kommentarer?
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Definerte krav
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Udefinerte krav
• Lang liste – se excel fil
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Takk for nå!
Vel hjem!
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