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Fremtiden er elektrisk

Oppdatert plan for leveranse til NVE
• Etter avtale med NVE har vi fått utsatt fristen for innlevering av Statnetts forslag til
praktisk gjennomføring av EUs forordninger for tilknytning av produksjon forbruk og
HVDC.
• Ny frist for leveranse av gjennomgang til HVDC og RfG er nå satt til utgangen av
2017, og ikke august 2017 som var planen
• DCC skal fortsatt leveres i august.
• Bakgrunnen for denne utsettelsen er i korte trekk at gjennomgangen av dagens
regelverk krever nøyere gjennomgang, at det er uforutsette utfordringer med
underlag, analyser og dokumentasjon, at det er et mer omfattende arbeid enn først
antatt, samt at den intern og ekstern kvalitetssikring tar lengre tid enn forventet.
Dette sammen med at vi ønsker mer tid for å sikre kvalitet og forankring av
leveransen gjør at NVE har godtatt vårt ønske om en utsatt frist.
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Generelle øvrige krav
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Paragraf 1 –
Formål

Formål med krav:
• Bestemmelsen beskriver formålet med
forordningen
Statnetts anbefaling:
• Statnett har ingen kommentarer eller innspill til
selve formålet ved forordningen.
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Paragraf 2 –
Definisjoner

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å definere nærmere sentrale
begreper som benyttes i forordningen. Må ses i sammenheng
med definisjoner gitt av RfG og HVDC.
Statnetts anbefaling:
• Statnetts anbefalinger fremgår av tolkningen gitt i dokument, men
vi har en viktig presisering hva gjelder vår oversettelse og tolkning
av definisjonslisten når det gjelder demand facility og demand
unit. I vår tidligere vurderinger har vi definert demand facility som
en forbruksenhet og demand unit som et forbruksanlegg. Nye
vurderinger gjør at vi nå å bytte om på disse:
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•

Demand facility - 'forbruksanlegg' er et anlegg som forbruker
elektrisk energi og som er tilknyttet via et eller flere
tilknytningspunkt til transmisjons- eller distribusjonsnettet;

•

Demand unit - 'forbruksenhet' er et udelelig sett av innretninger,
med utstyr som aktivt kan kontrolleres av eier av forbruksanlegg
eller av et lukket distribusjonsnett, enten individuelt eller
sammenslått som en del av forbruksaggregering via tredje part;

•

Bakgrunnen for at vi gjør om våre tidligere vurderinger henger
sammen med at en forbruksenhet er noe som ligger under et
forbruksanlegg, samt at det blir missvisende å bruke
forbruksanlegg for små enheter som tilbyr forbrukerfleksibilitet
(aggregert). Endringen henger også sammen med definisjonen
brukt i RfG, der produksjonsenhet er den minste bestandelenen,
som ett aggregat i et kraftverk. Og produksjonsanlegg er et anlegg
som består av én eller flere produksjonsenheter.

Paragraf 3 –
Virkeområde
Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å sikre at
anlegg etterlever regelverket og de krav til
funksjonalitet som fastsettes. Dersom
konsesjonær for forbruk tilknyttet
transmisjonsnett og konsesjonær for
distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
ikke etterleve de fastsatte krav, skal aktuelle
systemoperatør nekte å tilknytte anlegget.
Statnetts anbefaling:
• Statnett har ingen tilføyelser.
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Paragraf 5 –
Pumpekraftverk

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å regulere
hvorvidt pumpekraftverk skal være en del av
forordningen.
Statnetts anbefaling:
• Statnett har ingen tilføyelser eller øvrige
anbefalinger, da dette er et fast krav.
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Paragraf 6 –
Regulatoriske forhold
Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å tydeliggjøre rettigheter og forpliktelser,
prinsippene for reguleringen, sikre fremdriften i arbeidet ved å gi klare
tidsfrister for implementering, samt å regulere aktørenes klagemulighet.
•

Niende ledd åpner også for at medlemslandet kan deleger ansvaret for å
fastsette alle krav til systemansvarlig.

Statnetts anbefaling:
• Dersom forordningens hovedprinsipp om regulering gjennom avtaler
gjennomføres, innebærer dette et regimeskifte i Norge som, avhengig av
hvordan aktuell systemoperatør defineres, vil medføre at
systemansvarliges rolle endres.
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•

For DCC er ikke dette et stort problem, da forordningen er gjeldende i
tilknytningspunktet mot transmisjonsnettet, og relevant systemoperatør i
så måte vil være Statnett som TSO. Det vil dog være relevant
systemoperatør som skal inngå avtaler med tilbydere av
forbrukerfleksibilitet dersom disse er tilknyttet distribusjonsnettet.

•

Statnett har lenge jobbet med problemstillingen om hvorvidt vi bør
opprettholde vedtaksordningen eller endre praksis til den avtalebaserte
løsningen som beskrevet i forordningene. Dette arbeidet er pr. nå ikke
fastsatt, og Statnett har følgelig ingen generell anbefaling på dette
tidspunktet.

Paragraf 7 –
Flere systemansvarlige

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å sikre en
enhetlig regulering i de tilfelle det er flere
TSOer i et land.
Statnetts anbefaling:
• I Norge er det kun en som er delegert
myndighet som systemansvarlig og TSO,
Statnett SF.
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Paragraf 8 –
Kostnadsdekning

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å regulere
innhentingen av kostnader som aktuelle
systemoperatører/systemansvarlig har ved
utøvelsen av de rettigheter og plikter som
fremgår av forordningen.
Statnetts anbefaling:
• Statnett har ingen tilføyelser eller øvrige
anbefalinger til bestemmelsen.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 9 –
Offentlig høring

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å regulere de
områder hvor det kreves offentlig høring av
foreslått endringer og sikre innsyn i
begrunnelser og det samfunnsøkonomiske
beslutningsunderlaget. Høringen skal sikre at
berørte parters syn fremkommer og blir
vurdert.
Statnetts anbefaling:
• Statnett har ingen tilføyelser eller øvrige
anbefalinger til bestemmelsen.
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Paragraf 10 –
Involvering av interessenter

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å legge til
rette for aktørinvolvering.
Statnetts anbefaling:
• Bestemmelsen er endelig gitt. Statnett
anbefaler at aktørene engasjerer seg i de fora
som etableres for involvering.
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Paragraf 11 –
Taushetsplikt

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsen er å sikre
konfidensiell informasjon og regulere en
taushetsplikt for alle involverte parter underlagt
denne forordningen.
Statnetts anbefaling:
• Bestemmelsen er endelig gitt. Statnett har
ingen øvrige anbefalinger.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 14 –
Kortslutningsstrømmer og ytelse

Formål med bestemmelsen
• Formålet med bestemmelsen er å sikre
oppfølging og utveksling av informasjon
vedrørende kortslutningsstrømmer og ytelse.
Statnetts anbefaling
• Ut i fra vår vurdering vil kravene som følger av
DCC ikke legge føringer på allerede
eksisterende regelverk, og har derfor ingen
videre kommentarer til paragrafen.
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Paragraf 56 og 57 –
Ikke-bindende veiledning og overvåkning av implementering

Formål med krav:
• Formålet ved bestemmelsen er å videreutvikle
og harmonisere etterlevelsen av forordningens
krav på tvers av landegrensene.
Statnetts anbefaling:
• Reguleringene i §§ 56 og 57 er faste. God
veiledning og informasjonsutveksling mellom
berørte parter er avgjørende for en god
oppfølging og utvikling av regelverket. Statnett
har ingen øvrige anbefalinger.
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Paragraf 58 og 59 –
Avsluttende bestemmelser

Formål med krav:
• Formålet med bestemmelsene er å sørge for at
alle kontrakter forordningen regulerer tilpasses
forordningenskrav. Videre at implementeringen
skjer i henhold til fastsatte frister.
Statnetts anbefaling:
• Faste krav og dermed ingen valg som skal tas.
Statnett har derfor ingen øvrige anbefalinger.

Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Formål med bestemmelsen
• Formålet med bestemmelsen er å avgrense forordningens virkeområde
og bestemmelser til primært nye anlegg, samt anlegg der det foretas så
omfattende endringer at anleggets tilknytningskontrakt må endres
vesentlig. Reguleringen åpner på den annen side for at hele eller deler av
regelverket kan gjøres gjeldende for eksisterende anlegg dersom gode
grunner taler for dette. Det er reguleringsmyndigheten som fatter vedtak
om dette etter anbefalinger fra TSO. Et slikt vedtak skal begrunnes ut i fra
en samfunnsøkonomisk kost-/nyttevurdering og er gjenstand for offentlig
høring. Regelverket presiserer videre definisjonen av eksisterende
anlegg.
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Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Bakgrunn til bestemmelsen
• Beskytte eksisterende konsesjonærer mot at krav skal kunne gis
tilbakevirkende kraft og påføre konsesjonærene uhensiktsmessige
kostnader.
• Skal ikke stenge for muligheten til å gjennomføre nødvendige tilpasninger
fremover i tid.
• Oppsummert kan si at kravene i DCC i hovedsak skal gjelde for nye
tilknytninger, men at den samtidig åpner for at det kan stilles krav
eksisterende anlegg dersom endringer er så stor at tilknytningskontrakten
må endres

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Statnetts anbefaling
• Behov for mekanismer som sikrer nødvendig funksjonalitet i eksisterende anlegg
når disse gjennomgår endringer.
• Funksjonalitet i anlegg må følges opp gjennom at det stilles tydelige krav til
anleggene og hvordan verifikasjon av etterlevelse skal følges opp
• Ikke gunstig at aktører, som konkurrerer i samme marked, eller at ellers like anlegg
stilles overfor ulike krav og ulik regulering.

• Bør i utgangspunktet implementeres på en slik måte at den også egner seg for å
regulere hvilke krav til funksjonalitet som gjelder ved endringer i eksisterende
anlegg.
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Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Statnetts anbefaling
Med bakgrunn i behovene for å klargjøre rammer for funksjonalitet i eksisterende
anlegg vil Statnett anbefale følgende løsning:
• Rapporteringsplikten reguleres inn i DCC eller alternativt gjennom en revisjon av
fos:
• "Konsesjonær skal informere aktuell systemoperatør og systemansvarlig om planer om
endringer i eksisterende forbruksanlegg og distribusjonsnett som kan påvirke anleggets
funksjonalitet. Aktuell systemoperatør og systemansvarlige skal vurdere hvorvidt endringene
er av en slik karakter at de bør underlegges krav gitt av DCC og melde dette inn for NVE for
vedtak."
• Det introduseres en rapporteringsplikt for eksisterende forbruksanlegg og distribusjonsnett
hvor det planlegges endringer som påvirker anleggets funksjonalitet (videreføring eller
tilpasning/utvidelse av fos §14 1. ledd).
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Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Statnetts anbefaling
Med bakgrunn i behovene for å klargjøre rammer for funksjonalitet i eksisterende
anlegg vil Statnett anbefale følgende løsning:
• Det utvikles en veileder, som beskriver prosessen for slik rapportering, for å sikre en
harmonisert gjennomføring. Utarbeides av systemansvarlig i samarbeid med
aktuelle systemoperatører.
• Det opprettes et sentralt register med oversikt over eksisterende forbruksanlegg og
distribusjonsnett (oversikt over transformatorer og endepunktskomponenter finnes i
dag på fosweb) og alle meldte endringer i eksisterende forbruksanlegg og
distribusjonsnett.
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Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Statnetts anbefaling
Med bakgrunn i behovene for å klargjøre rammer for funksjonalitet i eksisterende
anlegg vil Statnett anbefale følgende løsning:
• Ved planlagte endringer i eksisterende forbruksanlegg og distribusjonsnett sender
konsesjonær melding om endring til det sentrale registeret og til aktuell
systemoperatør for behandling. Aktuell systemoperatør har en selvstendig
meldeplikt til systemansvarlig.
• Aktuell systemoperatør, i dialog med systemansvarlig, vurderer hvorvidt endringen
bør underlegges hele eller deler av kravene gitt av DCC.
• Aktuell systemoperatør, i dialog med systemansvarlig, vurderer hvorvidt endringen
bør underlegges hele eller deler av kravene gitt av DCC.
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Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Statnetts anbefaling
Med bakgrunn i behovene for å klargjøre rammer for funksjonalitet i eksisterende
anlegg vil Statnett anbefale følgende løsning:
• Aktuell systemoperatør/systemansvarlig melder inn for NVE forespørsel om vedtak
for at anlegget skal underlegges hele eller deler av kravene gitt i DCC. NVE fatter
vedtak om hvilke krav som stilles med bakgrunn i innstilling fra Aktuell
systemoperatør/systemansvarlig.
• Delkomponenter som endres og underlegges kravene i DCC forordningen etter
vedtak fra NVE, følger kravene kun for disse delkomponentene.
• Videreføring av eksisterende funksjonalitet, dvs. "en-en" utskiftinger med sammen
funksjonalitet, medfører ikke at anlegget underlegges DCC.
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Paragraf 4 –
Vesentlig endring av eksisterende anlegg
Statnetts anbefaling
Kriterier for når eksisterende anlegg skal underlegges en DCC evaluering
• Endringer som utløser krav om ny konsesjon for anlegget, som gitt av energiloven kapittel 3:
•

Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder
ombygging eller utvidelse av bestående anlegg.

Videre utdypning fra NVEs sider om behandling av konsesjonssaker i transmisjons- og distribusjonsnett, som vil ha betydning for forbruksanlegget og
distribusjonsnett:
Søknader om bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg i transmisjons- og distribusjonsnettet med
spenning over 22 kV behandles av NVE.

• Endringer som kan ha påvirkning på anleggets funksjonalitet i tilknytningen mot transmisjonsnettet og eventuelt for
distribusjonsnettet dersom det tilbys forbrukerfleksibilitet.

Denne foreslåtte løsningen med rapporteringsplikt og videre prosess ved endringer av eksisterende anlegg er i stor
grad i henhold til paragraf 4 i forordningen, men med et tillegg om at alle endringer skal informeres til aktuell
systemoperatør/systemansvarlig. Dette tillegget kommer som følge av at vi i dag har en annen løsning en
tilknytningskontrakter (vedtak), og dermed ikke har mulighet til å følge opp bestemmelsen i første ledd bokstav a:
• "…. been modified to such an extent that its connection agreement must be substantially revised…"
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Paragraf 20 –
Spenningskvalitet
Statnetts tolkning av forordningsteksten
• Konsesjonær for forbruk tilknyttet transmisjonsnett og konsesjonær for
distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal forsikre seg om at deres
tilknytning til transmisjonsnettet ikke resulterer i forvrengning eller svingninger i
forsyningsspenningen ved tilknytningspunktet. Nivået for forvrengning må ikke
overstige det nivået som er bevilget dem fra relevante TSO. TSOer skal koordinere
deres krav til spenningskvalitet med tilstøtende TSOer.
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Paragraf 20 –
Spenningskvalitet
Formål med bestemmelsen
• Formålet med bestemmelsen er å sikre kvaliteten på elektrisiteten, noe som er
svært viktig for at elektrisk utstyr og apparater skal fungere godt. Redusert
spenningskvalitet kan blant annet føre til feilfunksjon, havari og økonomisk tap for
alle som er tilknyttet kraftsystemet.
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Paragraf 20 –
Spenningskvalitet
Statnetts anbefaling
• Spenningskvalitet er noe som skal koordineres med tilstøtende TSOer, og det er på
nordisk nivå satt ned en gruppe som skal se på dette. Gruppens anbefaling og
koordinering skal ferdigstilles innen utgangen av august 2017, og vil således bli tatt
inn i leveransen til NVE på et sener tidspunkt.
• Norge er i europeisk sammenheng et land med en tydelig og moden regulering av
spenningskvalitet. Det er NVE som har ansvar for både regelverksutvikling og tilsyn
med dagens norske krav til spenningskvalitet. Vi ser det ikke som naturlig å overføre
dette til TSO (Statnett).
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Paragraf 21 –
Simuleringsmodeller
Formål med bestemmelsen/bakgrunn til bestemmelsen
• Formålet med bestemmelsen er å sikre at forbruk tilknyttet transmisjonsnett og
distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet har et sett med minimumskrav hva
gjelder simuleringsmodeller og innholdet i disse. Forordningen stiller også krav til at
forbruk tilknyttet transmisjonsnett og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
skal foreta målinger/registreringer av anleggene, slik at disse kan sammenlignes
med resultater fra modellen.
• Bakgrunnen til dette er harmonisering av parametere på et nasjonalt nivå, og for å
sikre at alt forbruk tilknyttet transmisjonsnett og distribusjonsnett tilknyttet
transmisjonsnettet har simuleringsmodeller med likt innhold.
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Paragraf 21 –
Simuleringsmodeller
Statnetts anbefaling
• Forordningen åpner for at TSO kan kreve simuleringsmodeller eller tilsvarende
informasjon som viser på anleggets oppførsel ved stabil tilstand og dynamisk
respons.
• I hovedsak inneholder forordningen faste krav som sier noe om hva eventuelle
simuleringsmodeller skal inneholde. Dersom TSO krever simuleringsmodeller skal
TSO spesifisere innholdet og formatet på simuleringsmodellene eller tilsvarende
informasjon, men simuleringsmodellene skal som minimum inneholde det som er
gitt av tredje og fjerde ledd.
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Paragraf 21 –
Simuleringsmodeller
Statnetts anbefaling
• Etter Statnetts vurdering er spesifiseringen av innholdet og formatet på
simuleringsmodellene noe vi kommer til å gjøre i etterkant av at forordningen er
implementert, da forordningen er klar på at dette er noe TSO har rett på å
spesifisere nærmere dersom TSO krever innsending av simuleringsmodeller.
Statnett vil sørge for bransjeinnvolvering når vi spesifiserer disse
simuleringsmodellene og ny praksis for slike modeller vil sendes på høring før den
implementeres.
• Angående femte ledd skal også TSO spesifisere krav i forbindelse med
måling/registrering av anleggene, etter Statnetts vurdering er dette
prosjektspesifikke krav, da det må tas hensyn til anleggets utforming, utstyr og
innstilinger. Denne vurderingen støttes av ENTSO-Es implementation guidance
document (IGD) om "parameters of Non-exhaustive requirements", som definerer at
spesifikasjoner skal være klare i god tid før anleggsdesign.
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Gjennomgang av helhet

Fremtiden er elektrisk

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, transmission-connected
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 frekvensog 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

Fremtiden er elektrisk

Vedlegg 1 – frekvens- og tidsintervall
• 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 – frekvens- og tidsintervall
• 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.
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Separatdriftsegenskaper i RfG
• I arbeidet med RfG har Statnett fått gjennomført en
analyse om krav til separatdriftsegenskaper, og da særlig
hvilke krav til frekvenser som produksjonsanlegg skal
holde inne ved.
• Kort oppsummert vil disse kravene gå langt ut over de
krav som stilles til frekvensområde i RfG ved separatdrift,
og Statnetts anbefaling til implementering vil omhandle
forskjellige tidsintervaller i frekvensområdet mellom 45
Hz og 60 Hz.
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Separatdriftsegenskaper i RfG
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Separatdriftsegenskaper i RfG
Gruppens synspunkt på at det kan stilles forskjellige krav til frekvensområde
for produksjon og forbruk:
• Hvilken frekvenser tåler forskjellig utstyr benyttet i forbruksanlegg og
distribusjonsnett?
• Vil det være fornuftig å stille like krav til produksjon og forbruk, og hvordan
stiller gruppen seg til at Statnett eventuelt foreslår et frekvensområde
mellom 45 og 60 Hz?

• Den generelle tanken er at forbruk og distribusjonsnett skal holder inne så
lenge det er teknisk mulig, men kan nye krav til frekvensområde bidra til at
forbruksanlegg og distribusjonsnett tripper tidligere?
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Separatdriftsegenskaper i RfG
Statnetts vurdering

• Det kan det stilles forskjellige krav til frekvensområde for produksjon og forbruk, da
det vil være i DSOens og forbruksanleggets egeninteresse å holde inne så lenge
som mulig.
• Det er dog viktig å presisere at det i enkelttilfeller kan være aktuelt å benytte seg av
paragraf 12 annet ledd, der eier av forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller
DSO kan bli enig med TSO om utvidet frekvens- eller tidsintervall utover verdier
definert i vedlegg I (47,5 – 51,5 Hz). Dette da det generelt er ønskelig at forbruk og
distribusjonsnett holder inne så lenge det er teknisk mulig og utover de
frekvensområder som er gitt av forordningen.
• Statnett mener videre at dersom det installeres frekvensvern eller lignende utstyr
som sørger for at anlegget tripper ved 51,5 Hz skal dette meldes fra om til Statnett
(iht. paragraf 18 tredje ledd).
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Krav til spenningsstabilitet
Gjennomgang av paragraf 13 og vedlegg 2 i DCC
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Innhold
• 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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Spenningsstabilitet
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.

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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Tilleggstekst til spenning og
tilknytningspunkt
‘connection point’ means the interface at which the power generating module, demand
facility, distribution system or HVDC system is connected to a transmission system, offshore
network, distribution system, including closed distribution systems, or HVDC system, as
identified in the connection agreement;

Det står ikke beskrevet hvor tilknytningspunktet spesifikt er plassert i forhold til transformator,
brytere, etc. Plassering av tilknytningspunkt vil altså være avhengig av nasjonale
beslutninger om definisjonen av transmisjonsnett og distribusjonsnett.
Transformatorer behandles i annet ledd i endring i energiloven, og viderefører i all hovedsak
dagens ordning.
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.
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Tilleggstekst til spenning og
tilknytningspunkt
Statnetts tolkning av første og annet ledd og tabeller i vedlegg 2:
Uavhengig av plassering av tilknytningspunktet mener systemansvarlig at
bestemmelsene i første og annet ledd (med henvisning til vedlegg 2) bør leses som
krav som gjelder i selve tilknytningspunktet, og at de er gjeldende for forbruksenheter,
distribusjonsanlegg og distribusjonsnett knyttet til transmisjonsnett på
spenningsnivåene som er nevnt i tabellteksten.
Krav til utstyr vil være avhengig av spenningsnivået i selve tilknytningspunktet og vil
dermed være avhenge av endelig definisjon av tilknytningspunkt.
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Tilleggstekst til spenning og
tilknytningspunkt
Figuren under illustrerer hvordan definisjonene kan forstås.

Eksempel: Sylling

Forståelsen kan påvirkes hvis energimyndighetene kommer med nye føringer for definisjon på
tilknytningspunkt mellom distribusjons- og transmisjonsnett.
Ut fra systemansvarligs tolkning av første og annet ledd, samt vedlegg 2, er distribusjonsnettet her koblet til
transmisjonsnett med spenningsnivå 420 kV, og er derfor berørt av kravene i Tabell 3. Det betyr at
distribusjonsnettet skal kunne driftes ubegrenset innenfor spenningsintervall 0,90-1,05pu (132 kV) i
tilknytningspunktet, samt at TSO skal definere krav for spenningsintervallet 1,05-1,10pu (132 kV).
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Reaktiv effekt
Gjennomgang av paragraf 15
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Reaktiv effektutveksling
Formål med krav
• Reaktiv effekt er en lokal leveranse knyttet til spenningen i nettet og har innflytelse på elektriske
tap og spenningsfall, samt at det har innvirkning på utnyttelsen av nettet.
• Kostnadsmessig kan man si at det er mest effektivt å generere reaktiv effekt der den trengs.

• Tradisjonelt sett har en av de viktigste bidragsyterne til den reaktive kompenseringen vært
kraftverkenes generatorer, hvor spenningsregulatoren kontinuerlig tilpasser den reaktive effekten
til forholdene i nettet.
• I fremtiden vil mye av den nye produksjonen som skal tilknyttes nettet tilknyttes
distribusjonsnettet.
• Tilgang til spenningsstøtte vil være kritisk for spenningskvaliteten i sentralnettet.
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Reaktiv effektutveksling
Formål med krav
• Paragraf 15 fastsetter grensene for utveksling av reaktiv effekt mellom TSO og
forbruk/distribusjonsnett
• Kravene beskrevet i § 15 er en forordning for tilknytning, og det er derfor ingen direkte link til
utnyttelsen av denne kapasiteten. Dette er derimot behandlet i kapittel 2 i GL sysOP, som kort
fortalt sier at TSOen skal avtale med forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet om
reaktivt settpunkt, effektfaktor og spenningssettpunkt for spenningskontroll i tilknytningspunktet
mellom TSO og DSO.
• GL SO sier at TSOen skal ha rett til å bruke alle tilgjengelige transmisjonstilknyttet reaktiv
effektreserver innenfor sitt kontrollområde til å effektivt styre den reaktive effekten og
opprettholde spenningen innenfor 0,9 – 1,05 pu. referert referansespenningen.
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Reaktiv effektutveksling
Statnetts anbefaling
Prosentandelen for utveksling av reaktiv effekt skal spesifiseres av TSO – og
skal ikke være større enn 48 %. Systemansvarlig mener denne verdien i
regelverket bør settes til 48 %.
Systemansvarlig begrunner dette med at konsesjonærer selv er ansvarlig for
spenningsnivå og regulering i egne stasjoner og nett, i henhold til FoL, fos,
Statnetts praktisering av systemansvaret, FIKS, samt nettselskapenes egne
vurderinger av reaktiv effektutvekling.
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Reaktiv effektutveksling
Resterende innhold i paragrafen er faste krav, og ikke tatt med i denne
gjennomgangen.
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Vern, kontrollanlegg og
informasjonsutveksling
Gjennomgang av paragraf 16,17 og 18
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Paragraf 16 – Krav til vern
Formål med kravene:
Sikre at forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet har riktig utstyr og
innstillinger for å beskytte transmisjonsnettet hva gjelder vern og kontrollanlegg.
Vern installeres i hovedsak med tanke på følgende:
•
Personsikkerhet
•
Unngå/begrense materielle skader
•
Systemsikkerhet

Statnetts anbefaling:
Alle kravene i paragraf 16 er faste, så ingen valg skal tas.
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Paragraf 17 – Krav til kontrollanlegg
Formål med kravene:
Sikre at forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet har riktig innstillinger hva
gjelder vern og kontrollanlegg dersom de har relevans for forsyningssikkerheten.
Sørge for at avtalen som skal foreligge mellom systemansvarlig og forbruksenhet tilknyttet
transmisjonsnett og operatør av distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnett inneholder et
minimum av innstillinger og krav.
Paragraf 17 sørger også for at man får en rangering av vern- og kontrollanlegg ut fra
betydning på kraftsystemet.

Statnetts anbefaling:
Alle kravene i paragraf 17 er faste, så ingen valg skal tas.
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Paragraf 18 – Krav til
informasjonsutveksling
Formål med kravene:
Sørge for at systemansvarlig etablerer standardspesifikasjoner for informasjonsutveksling
mellom systemansvarlig og forbruksanlegg og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet,
som forbruksanlegg og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet må ha utstyr for å
overholde.
I tillegg skal paragraf 18 sørge for at systemansvarlig etablerer standardspesifikasjoner for
informasjonsutveksling og omfanget av denne, samt gjør dem offentlig tilgjengelig.

Statnetts anbefaling:
Alle kravene i paragraf 18 er faste, så ingen valg skal tas.
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Frakobling og gjeninnkobling
Gjennomgang av paragraf 19
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Krav til underfrekvensvern
Formål med krav:

• Underfrekvensvern (frekvensstyrt belastningsfrakobling)
•
•
•
•

Etablert på 80 tallet
1/3 av forbruket
Sikkerhetsnett
Nylig hatt gjennomgang av plasseringer i Norge

Statnetts anbefaling:

• Forskriften gir systemansvarlig hjemmel til å kunne kreve installasjon av utstyr for
frekvensstyrt belastningsfrakobling. Kravene er i så måte faste, og det er ingen valg
som skal gjøres (kun om systemansvarlig vil benytte seg av muligheten). Etter
systemansvarligs vurdering betyr dette at vi kan beholde dagens ordning, der
systemansvarlig fastsetter hvilke områder, avganger eller store sluttbrukere som
skal legges ut ved lav frekvens.
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Krav til underspenningsvern
Formål med krav:

• Lastfrakobling ved lav spenning ved hjelp av underspenningsvern brukes i det norske
kraftsystemet i hovedsak for å unngå spenningskollaps, som er en ustabilitet som oppstår i
overføringsnett når forbruket av reaktiv effekt overstiger tilgjengeligheten. Når spenningskollaps
er i ferd med å inntreffe vil spenningen synke helt til underspenningsvern i generatorer og/eller
nett kobler ut. Uten slik utkobling vil spenningen fortsette å synke til en spenningskollaps og hele
eller deler av det synkrone kraftsystemet vil bli spenningsløst. Et eksempel på lastfrakobling ved
lav spenning er BKK snittet og Fardalsnittet (BFK Fana) hvor underspenningsvernet alltid er
påslått.

Statnetts anbefaling:

• Forskriften stiller krav til at systemansvarlig i samarbeid med aktuelt nettselskap kan kreve at det
installeres utstyr for utkobling av last ved lave spenninger gjennom bruk av underspenningsvern,
samt funksjonskrav for dette vernet. Kravene er faste, og det er ingen valg som skal gjøres (kun
om systemansvarlig i samarbeid med aktuelt nettselskap vil benytte seg av muligheten).
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Frakobling og gjeninnkobling
Resterende innhold i paragrafen er faste krav, og ikke tatt med i denne
gjennomgangen.
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Kravetterlevelse
Gjennomgang av paragrafene 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 46 og 47
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Kravetterlevelse
Formål med bestemmelsen
• Bestemmelsene om verifisering har som formål å vise at fastsatte krav
etterleves. Både analyser (simuleringer) og prøver er måter for
verifisering, dvs. å vise kravetterlevelse. I tillegg til å vise etterlevelse av
funksjonskravene for forbruk i EU-forordningen, skal kravene til prøver og
simuleringer i denne forordningen legge til rette for at konsesjonær for
forbruk tilknyttet transmisjonsnett eller konsesjonær for distribusjonsnett
tilknyttet transmisjonsnettet kan levere simuleringsmodeller for sine
anlegg til systemansvarlig/aktuelt nettselskap. Prøvene brukes for å lage
simuleringsmodeller av de enkelte anleggene som samsvarer med
virkeligheten. Simuleringsmodellene for de enkelte anleggene kan i sin tur
benyttes av systemansvarlige/aktuelle nettselskap til å lage modeller av
større deler av kraftsystemet.
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Kravetterlevelse
Statnetts anbefaling
• Bestemmelsene er i hovedsak entydig definert i EU-forordningen.
• § 36 annet ledd bokstav (b) åpner imidlertid for at systemansvarlig/aktuelt
nettselskap kan kreve ytterligere verifiserende prøver når det er nødvendig.
• Også når det gjelder verifiserende simuleringer åpner EU-forordningen for at
systemansvarlig/aktuelt nettselskap kan kreve simuleringer utover de som er
kravstilte i forordningen når det er nødvendig, ref. § 42 tredje ledd bokstav (b).
• Statnett mener at det er nødvendig at simuleringer viser at simuleringsmodellen for anlegg
er validert mot de verifiserende prøvene.
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Generelle krav til plan og idriftsettelse
Gjennomgang av paragrafene 22 til 26
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Formål med bestemmelsene
• Bestemmelsene fastlegger prosedyren for godkjenning av idriftsettelse av nytt forbruk
tilknyttet transmisjonsnettet, nytt distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, og nytt
distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet.
• Prosedyren skal sikre:
– at systemansvarlig/aktuelt nettselskap er kjent med nye anlegg før de idriftsettes,
– at de tekniske funksjonskrav som skal avtales i henhold til forordningen har blitt avtalte, samt
– at anleggene overholder de tekniske funksjonskravene.
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Statnetts anbefaling
• Bestemmelsene er i store deler fullstendig definert i EU-forordningen og muligheter for
nasjonale valg er derfor vært begrensete. På bakgrunn av dette gis generelt ingen
begrunnelse for formuleringene.
• Statnett anbefaler imidlertid en forbedring ved norsk innføring av forskriften:
•
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§§ 22 til 26 skal iht. overskriften på kapittel 2 i del II omfatte idriftsettelse av nytt forbruk tilknyttet
transmisjonsnettet, nytt distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, og nytt distribusjonsnett tilknyttet
transmisjonsnettet. Statnett synes det er uheldig at håndtering av nedleggelse av anlegg ikke ligger under
dette kapittelet. Med fare for at informasjonen blir skjult, foreslår Statnett at en egen paragraf som håndterer
krav om informasjon ved nedleggelse av forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet
transmisjonsnettet, og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet opprettes under kapittel 2 i del II.

Generelle krav til kost-nytte analyse og unntak
Gjennomgang av paragrafene 50 til 55, samt 65 og 66
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Kost-nytte analyse
Formål med bestemmelsen

• Sikre at TSO-en stiller krav som er samfunnsøkonomisk rasjonelle.
• Klargjøre hva som skal til når det gjelder kostnad-nytte-analyser for å kunne stille krav til
eksisterende enheter og for å innvilge unntak fra forordningen.
• Detaljere kravene til prosessen som skal gjennomgås før noen av kravene i EUforordningen kan stilles til eksisterende anlegg, forutsatt at disse anleggene ikke
gjennomgår vesentlige endringer.
• Tydeliggjøre hvordan kvantitative kostnad-nytteanalyser skal gjennomføres.

Statnetts anbefaling

• Bestemmelsene er fullstendig definert i EU-forordningene.
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Unntak
Formål med bestemmelsene
• Bestemmelsene muliggjør at regulator (NVE) kan innvilge forbruk tilknyttet transmisjonsnettet,
distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet
eller forbruksanlegg unntak fra ett eller flere krav i forskriften ved søknad fra eier eller en
potensiell fremtidig eier av et forbruksenhet eller nettselskap/lukket distribusjonsnett.
• Bestemmelsene beskriver prosedyren for å søke om unntak, forutsetningene for å få unntak
innvilget samt informasjon om hvordan unntak som er innvilget/avslått skal registreres.

Statnetts anbefaling
• Bestemmelsene er allerede entydig definert i EU-forordningen, og muligheter til valg har derfor
vært begrensede. På bakgrunn av dette ønsker Statnett ikke å gi noen anbefalinger.
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Forbrukarfleksibilitet
DUS / Kari Dalen

N33, 21.05.2017

Fleksibilitet er ikkje nytt..
..men ny teknologi mogleggjer anna type fleks og frå fleire aktørar

Samtidig kjem det nytt regelverk frå Europa som driv ny marknads- og
teknologiutvikling
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Bilete: Computerweekly.com

Fleks kan gje nytte på fleire
nettnivå
• Elastisitet i spot
• Spenningsregulering
• Balansering
• Flaskehalshåndtering
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Retningslinja for balansering og
clean energy package
fair deal for the consumer
level playing field for balancing services

lagring
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aggregering

http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20EB/Informal_Service_Level_EBGL_16-03-2017_Final.pdf

Nordisk TSO prosjekt om aggregering:
Barrierer og moglegheiter
 Mogleg å auke tilgong på fleks gjennom dei mindre lastene/produksjon
 ..men verknadane på totalsystemet må vurderast
 Relasjon, økonomi og dataflyt mellom aggregator og dei eksisterande marknadsaktørane
må definerast
 Marknadsbehov versus fysisk distribusjon. TSO interesser må koordinerast med DSO
 One size fits all? Kan Nordisk reservemarknadar, inkl. krav til aggregatorar, harmoniserast?
 Utfordrande å utforme regelverk når marknad og teknologi fortsatt er i utvikling!
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Læra ved å gjera: Mykje
TSO-pilotering i Norden

Multiple BRPar under eit målepunkt
X kWh/hour
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X kWh/hour

BRP A

BRP A

BRP B

BRP B

BRP C

BRP C

Pilotar i Noreg
(1)
•
•
•
•
•
•
•

Pilot for elektronisk aktivering av laststyring i NO4
Anbudskonkurranse
300 laster for utkopling i NO4
Maksimalt 2 minutt responstid
Maks 4 timar utkopling
Elektronisk aktivering frå regionsentral i Alta
Krav om balanseansvar
2 mnd (Q1 2018), oppstart haust 2017.

(2) Prøveordning RKOM
•
Tilgang til å levere aggregerte bud på 10 MW i NO1
•
Tilgang til å delta sjølv om ein var med i ordning for fleksibelt forbruk
•
Normale RKOM/RK krav for produktet
•
Prøveperioden var januar og februar 2017.
•
Evalueringa av ordning ferdig medio juni 2017.
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storskala

X 300

auke
deltaking

10 MW
aggregert

Pilotkonsept

"Kvalifisert gjetting" på framtidig utvikling
Tidshorisont

Mogleg scenario

0-3 år

Nye aktørar kjem inn med ny
teknologi og nye tenester, som
også kan selgast inn hjå
tradisjonelle aktørar

3-5 år

clean energy package avgjer:
Klondyke eller nøktern utvikling

5-10

Konsolidering mellom aktørar,
inkludert nye og tradisjonelle
aktørar

10-20 år

automatiserte og desentraliserte
løysingar? Meir handel brukar til
brukar
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Spørsmål?
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Forbrukerfleksibilitet i DCC
Gjennomgang av paragrafene 27, 28, 29 og 30,
31, 32, 33, 34 (2), 34 (3), 41 og 45
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Innhold
§ 27
• Demand response services provided to system operators shall be
distinguished based on the following categories:
• remotely controlled:

• demand response active power control;
• demand response reactive power control;
• demand response transmission constraint management.

• autonomously controlled:

• demand response system frequency control;
• demand response very fast active power control.
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Innhold
§ 28
• Spesifikke bestemmelser for forbruksenheter som tilbyr:
• forbrukerfleksibilitet – aktiv effektstyring
• forbrukerfleksibilitet – reaktiv effektstyring
• forbrukerfleksibilitet – styring av overføringsbegrensninger

§29
• Spesifikke bestemmelser for forbruksenheter som tilbyr:
• forbrukerfleksibilitet – styring av systemfrekvens

§30
• Spesifikke bestemmelser for forbruksenheter som tilbyr:
• forbrukerfleksibilitet – hurtig styring av aktiv effekt
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Innhold
§ 31-33
• Krav til prosedyre for idriftsettelse av anlegg som tilbyr
forbrukerfleksibilitet.
§ 34 (2), 34 (3), 41 og 45
• Krav til kravetterlevelse, testing og simuleringer for anlegg som
tilbyr forbrukerfleksibilitet.
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Noen definisjoner
Demand response active power control
• 'forbrukerfleksibilitet - aktiv effektstyring' er forbruk innenfor en forbruksenhet eller lukket
distribusjonsnett som er tilgjengelig for regulering av relevant systemoperatør eller relevant TSO,
og som resulterer i endring i den aktive effekten.
Demand response reactive power control
• 'forbrukerfleksibilitet - reaktiv effektstyring' er reaktiv effekt eller kompenseringsutstyr for reaktiv
effekt innenfor en forbruksenhet eller lukket distribusjonsnett som er tilgjengelig for regulering av
relevant systemoperatør eller relevant TSO.
Demand response transmission constraint management
• 'forbrukerfleksibilitet – styring av overføringsbegrensninger' er forbruk innenfor en forbruksenhet
eller lukket distribusjonsnett som er tilgjengelig for regulering av relevant systemoperatør eller
relevant TSO for å håndtere overføringsbegrensninger innenfor kraftsystemet.
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Noen definisjoner
Demand aggregation
• 'aggregering av forbruk' er en samling av forbruksenheter eller lukkede distribusjonsnett som kan
driftes som en samlet enhet eller lukket distribusjonsnett med den hensikt å tilby en eller flere
forbrukerfleksibilitetstjenester.
Demand response system frequency control
• 'forbrukerfleksibilitet – styring av systemfrekvens' er forbruk innenfor en forbruksenhet eller lukket
distribusjonsnett som er tilgjengelig for reduksjon eller økning av last som følge av
frekvenssvingninger, og som er gjort ved hjelp av en automatisk respons fra forbruksenheten
eller det lukkede distribusjonsnettet for å redusere frekvenssvingningene.

Demand response very fast active power control
• 'forbrukerfeleksibilitet – hurtig styring av aktiv effekt' er forbruk innenfor en forbruksenhet eller
lukket distribusjonsnett som er tilgjengelig for hurtig regulering av aktiv effekt ved frekvensavvik,
og som resulterer i hurtig endring i den aktive effekten;
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Noen definisjoner
Demand response unit document (DRUD)
• 'forbrukerfleksibilitetsdokument' (DRUD) er et dokument utstedt av enten eier av forbruksenhet
eller eier av lukket distribusjonsnett til relevant systemoperatør hvor forbruksanlegget med
forbrukerfleksibilitet er tilknyttet, høyere enn 1000 V, og som bekrefter at forbruksanlegget
etterfølger kravene gitt av denne forordning.
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Bakgrunn til bestemmelsen
• Europeisk kraftproduksjon blir stadig mer fornybar.
• EU har mål om mer energieffektivitet og reduksjon av klimautslipp. En smartere styring av
forbruk og produksjon støtter også opp under disse målene.
• Det nye europeiske regelverket er pådriver for en mer aktiv bruk av forbrukerfleksibilitet i
kraftsystemet.
• Vinterpakken foreslår felles europeiske bestemmelser for både sluttbrukermarkedet,
forbrukerfleksibilitet og aggregering.
• Mer fleksibilitet fra eksisterende og nye aktører, inkludert aggregert forbruk fra sluttbrukernivå, vil
være sentralt i utviklingen av verktøykassen det europeiske kraftsystemet kan bruke for å nå EUs
klimamål. For å realisere dette må vi se på hvordan vi kan tilrettelegge gjennom både teknologiog markedsløsninger.
• DCC stiller tekniske krav til forbruk, men føringer i de påfølgende kodene og direktiv vil få enda
større betydning for teknologi- og markedsutvikling knyttet til fleksibilitet.
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Statnetts anbefaling
• Statnetts anbefaling for implementering av forordningen på det som omhandler
forbrukerfleksibilitet har vi gjort en gjennomgang av teksten og definert de tekniske
kriteriene som må/bør spesifiseres i forbindelse med etableringen av krav til
forbrukerfleksibilitet.
• Videre utvikling av markedsløsninger og implementering av andre relevante regelverk er
ikke tatt med i Statnetts anbefaling og gjøres i egne prosjekter.
• Gjennom piloter og prøveordninger identifiserer vi barrierer og muligheter, for
underliggende nettnivåer og markedsaktører, for å bedre skjønne deres vurderinger og
behov knyttet til forbrukerfleksibilitet.
• Et prinsipp Statnett har lagt til grunn i arbeidet med DCC er at tilbydere i våre markeder
skal likebehandles og vi ønsker at våre produkter og krav skal utformes "teknologinøytralt".
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Statnetts anbefaling
Statnetts anbefalinger på tekniske krav til tilbydere av forbrukerfleksibilitet:
• I henhold til teksten i DCC er det ikke så mange teknisk krav som skal defineres (da mange av
kravene er faste krav), under følger en liste over de tingene vi har funnet som må/bør defineres i
forbindelse med etableringen av krav til forbrukerfleksibilitet:
• Paragraf 28 – Annet ledd
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•

Bokstav c –RSO (relevant systemoperatør) skal definere kravene til hvilke spenninger anleggene skal holde
inne ved dersom spenningen er under 110 kV.

•

Bokstav e – TSO og RSO skal utvikle tekniske spesifikasjoner for informasjonsutveksling i forbindelse med
mottak av instruksjoner.

•

Bokstav f – Justere forbruket innenfor en gitt tid, som defineres av TSO og RSO.

•

Bokstav i – TSO og RSO skal spesifisere nærmere regler for meldinger som sendes fra tilbyder av DR.

•

Bokstav k – Anlegget skal holde seg tilknyttet ved gitt RoCof. RoCof skal spesifiseres av TSO.

•

Bokstav l – TSO og RSO skal spesifisere krav til informasjonsutveksling.

Statnetts anbefaling
• Paragraf 29 – Annet ledd
•

Bokstav c – Samme som 28.2 bokstav c, der RSO skal definere spenninger for tilknytninger under 110 kV.

•

Bokstav d – TSO skal definere dødbåndområde for DR SFC. Skal koordineres med TSOer i samme
synkronområde.

•

Bokstav e – TSO skal fastsette en tidsforsinkelse før normaldrift kan gjenopptas, samt definere området for
frekvensavvik ± 50 Hz. Skal koordineres med TSOer i samme synkronområde.

•

Bokstav g – TSO skal definere maksimal tidsforsinkelse å respondere på. Skal koordineres med TSOer i
samme synkronområde.

• Paragraf 31 – fjerde ledd – RSO skal definere videre detaljer rundt prosedyre for idriftsettelse.

• Paragraf 32 – annet ledd – Mal for installasjonsdokument skal utarbeides av RSO og godkjennes
av TSO.
• Paragraf 33 – første ledd – RSO koordinert med TSO skal definere innholdet i
forbrukerfleksibilitetsdokument (DRUD).
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Statnetts anbefaling
Avhengig av relevant systemoperatør
• Mange av kravene som må/bør defineres er avhengig av at relevant systemoperatør er med å
definerer en rekke krav til informasjonsutveksling og dokumentasjonen.

• Statnett har derfor i denne omgang ingen direkte anbefalinger på dette området, men ønsker å
søke et felles arbeide med relevante systemoperatører i etterkant av oversendelsen til NVE for å
spesifisere disse kravene.
• Kravene her må også ses i sammenheng med utviklingsarbeidet som adresserer barrierer for
forbrukerfleksibilitet for å oppnå økte volum i reservemarkedene. Dette er videre avhengig av at
det utformes nye regler og produkter for å legge til rette for økt deltakelse. Dette dreier seg for
eksempel om varighet på aktivering, budstørrelse, mulighet for aggregerte bud og dynamisk
reallokering ved leveranseutfordringer, prekvalifiseringsrutiner, samt krav til dokumentasjon.

Fremtiden er elektrisk

Statnetts anbefaling
Krav til spenningsnivå under 110 kV
• Tilbydere av forbrukerfleksibilitet med tilknytning mot distribusjonsnettet vil måtte følge kravene til
frekvens (ref. par 28.2 a og 29.2 a).

• Egne krav til spenninger under 110 kV som skal defineres av RSO.
• Statnetts generelle anbefaling når det gjelder spenningsnivå under 110 kV vil være å følge
samme områder og intervaller som er definert for 110 – 300 kV.
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Statnetts anbefaling
Tekniske funksjonskrav for forbrukerfleksibilitet – hurtig styring av aktiv effekt (paragraf 29)
• Kravene til forbruksfleksibilitet bør være de samme som for produksjon - dette defineres i RfG
arbeidet og i forbindelse med krav til frequency sensitive mode (FSM).

• Kravene i paragraf 29 er koordinert nordisk:
Article 29.2.d, frequency dead band
The Nordic TSO:s agree that the frequency dead band used by demand units with demand response should be equal with the frequency
dead band used by power generating modules. The dead band used is therefore dependent on market requirements.
Article 29.2.e, frequency deviation
The Nordic TSO:s agree that the maximum frequency deviation from nominal 50,00 Hz to respond to should be equal with the maximum
frequency deviation requirement specified for power generating modules. The entire frequency response dead band 0 – 500 mHz is
therefore agreed upon, and is equal to the requirements in table 4 given in RfG Article 15.
Article 29.2.g, frequency response
Maximum time delay to respond is maximum 2 seconds for the synchronized system. The Nordic TSO:s propose a maximum time delay
in line with requirements for power generating modules, table 5 in RFG Article 15, which states a maximum of 2 seconds.
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Sammenligning med
eksisterende regelverk
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Tilbakemeldinger/diskusjoner
• Frist for skriftlig tilbakemelding – 31.06

• Kommer til å sende et samledokument, der deltakerne
bes komme med innspill.
• Behov for flere møter?
• Eventuelt?
Fremtiden er elektrisk

Takk for samarbeidet!
Nå feirer vi med kake 
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