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PCC – hva og hvor er dette?
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PCC – hva og hvor er dette? 

• Tydeliggjøring av PCC. I England settes denne til offshore 

siden. Gruppen var enige om at PCC ligger ved tilknytting til 

TSO. Statnett tydeliggjør hva som er PCC i oversendelsen til 

NVE.

• Statnett skal utarbeide en beskrivelse/klargjøring av hva som 

er PCC for HVDC-systemer og DC-tilknyttede 

kraftparkmoduler.
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Paragraf 3 – første ledd

• The requirements of this Regulation shall apply to: 

• HVDC systems connecting synchronous areas or control areas, including back-to-
back schemes;

• HVDC systems connecting power park modules to a transmission network or a 
distribution network, pursuant to paragraph 2; 

• embedded HVDC systems within one control area and connected to the transmission 
network; and 

• embedded HVDC systems within one control area and connected to the distribution 
network when a cross-border impact is demonstrated by the relevant transmission 
system operator (TSO). The relevant TSO shall consider the long-term development 
of the network in this assessment.
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Paragraf 3 – fjerde og femte ledd

• HVDC-systemer:
• The connection requirements for HVDC systems provided for in Title II 

shall apply at the AC connection points of such systems, except the 
requirements provided for in Article 29(4) and (5) and Article 31(5), 
which can apply at other connection points, and Article 19(1) which 
may apply at the terminals of the HVDC converter station.

• DC-tilknyttede kraftparkmoduler:
• The connection requirements for DC-connected power park modules 

and remote-end HVDC converter stations provided for in Title III shall 
apply at the HVDC interface point of such systems, except the 
requirements provided for in Article 39(1)(a) and Article 47(2), which 
apply at the connection point in the synchronous area to which 
frequency response is being provided.
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Paragraf 38

• The requirements applicable to offshore power park modules under 

Articles 13 to 22 of Regulation (EU) 2016/631 shall apply to DC-

connected power park modules subject to specific requirements 

provided for in Articles 41 to 45 of this Regulation. These 

requirements shall apply at the HVDC interface points of the DC-

connected power park module and the HVDC systems. The 

categorisation in Article 5 of Regulation (EU) 2016/631 shall apply to 

DC-connected power park modules.
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AC nett

DC nett

HVDC omformer

Transmisjonsnettsentral

Offshore DC-tilknyttet PPM
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Endringer i nett
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Endringer i nett (forbruk/produksjon)? 

• Hvis forutsetningene i nettdata endres etter at et anlegg er 

idriftsatt, hvem er da ansvarlig for dokumentasjon og testing? 

Et eksempel kan være hvis Mongstad legges ned, og det blir 

endringer kortslutningsstrømmer. Statnett lager en beskrivelse 

av dette til neste møte.

• Endringer i nett (forbruk/produksjon), hvem har ansvar dersom 

det gjøres endringer i nettet? Hvordan påvirker eventuelt dette 

utbygger? Hva er grensesnittet mot SO GL? F.eks. dersom 

Mongstad legges ned.
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Ansvarlig for dokumentasjon og testing 

• Paragraf 69
• The HVDC system owner shall ensure that the HVDC system and HVDC converter 

stations are compliant with the requirements provided for by this Regulation. This 
compliance shall be maintained throughout the lifetime of the facility.

• Paragraf 70
• Where requested by the relevant system operator, the HVDC system owner or DC-

connected power park module owner shall carry out compliance tests and 
simulations, not only during the operational notification procedures according to Title 
V, but repeatedly throughout the lifetime of the HVDC system, HVDC converter 
station or DC- connected power park module according to a plan or general scheme 
for repeated tests and specified simulations or after any failure, modification or 
replacement of any equipment that may have impact on the compliance with the 
requirements under this Regulation. The HVDC system owner or DC-connected 
power park module owner shall be informed of the outcome of these compliance tests 
and simulations.
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Eksempel – kortslutningsstrømmer

• Fra paragrafene 30 og 31 i GL SO 

kan vi konkludere med at TSO har 

et ansvar for å holde de tekniske 

forutsetningene på et jevnt nivå, og 

at TSO eventuelt må utføre tiltak 

dersom det gjøres endringer i 

maksimal/minimal 

kortslutningsstrøm.
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Eksempel – kortslutningsstrømmer

• Videre når det kommer til hvem som 

skal vise på kravetterlevelse i henhold 

til GL SO vises det til paragraf 56 (1) c 

som sier at det er konsesjonær som 

er ansvarlig for å vise på 

kravetterlevelse dersom det gjøres 

endinger i transmisjonsnettet eller et 

anlegg (SGU) som har relevans for 

systemdrift. 
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Hva er grensesnittet mot driftskodene?

• Guideline for system operation (GL SO) består av de tre tidligere 

nettkodene om driftssikkerhet (Operational Secutity), koordinert 

driftsplanlegging (Operational Planning and Scheduling) og 

frevkensregulering (Load Frequency and Control)

• Network code on electricity emergency and restoration (NC ER) 

regulerer i korte trekk nødsituasjoner og gjenoppbygging. Og definerer 

en rekke kriterier for nødsituasjoner, blackout og gjenoppbygging av 

kraftforsyningen etter blackout
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Hva er grensesnittet mot driftskodene?

• RfG stiller funksjonskrav til produksjonsenheter fra og med 800 W 

tilknyttet synkronnettet. 

• DCC stiller funksjonskrav til tilknytninger i transmisjonsnettet for 

forbruk og til tilknytninger mellom transmisjon- og tilgrensende 

distribusjonsnett, samt krav til leverandører av forbrukerfleksibilitet.

• HVDC stiller funksjonskrav til HVDC-kabler mellom synkronområder 

og produksjon tilknyttet via HVDC-systemer (f.eks. offshore vind).

Fremtiden er elektrisk



Hva er grensesnittet mot driftskodene?

• Tilknytningskodene legger grunnlaget for kravene som stilles i 

driftskodene.
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Notat – Implementering av RfG og grenser mot 

nordiske krav til frekvensregulering (FCR)

• Konklusjonen av notatet er at det er få, men tydelige grensesnitt mellom de to 

kravene. 

• I første rekke skal RfG fasilitere markedsløsningene gjennom å legge et 

rammeverk innenfor hvilket produksjonsenhetene skal kunne operere. På dette 

punktet er det ingen uoverensstemmelser. 

• I andre rekke skal RfG være minimumskrav til produksjon, slik at man har en 

fall back-solution i situasjoner der markedene ikke strekker til. Denne 

løsningen er integrert i den kommende løsningen for frekvensmarkeder, hvor 

det henvises til funksjonalitet for automatisk overgang til stabil regulering uten 

dødbånd i henhold til gjeldende funksjonskrav (som i overskuelig fremtid vil 

være RfG).
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Oppdatert plan for leveranse
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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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Hvilke krav i forbindelse med frekvens og 

spenning er å anse som prosjektspesifikke?

Fremtiden er elektrisk



Hvilke krav i forbindelse med frekvens og 

spenning er å anse som prosjektspesifikke?

"Prosjektspesifikke krav i HVDC koden.xlsx"

Fremtiden er elektrisk
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RfG: Analyseoppdrag – svartstart og separatdrift
HVDC-referansegruppemøte, Martha Marie Øberg
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Behov og bakgrunn for oppdraget

• Ny EU-forordning for tilknytning av produksjon (RfG) 
• (Antatt) behov for egenskaper som oppstart fra spenningsløst nett og separatdriftegenskaper hos 

produksjonsenheter 

Formål med oppdraget:
• utarbeide et faglig grunnlag som kan belyse hvorvidt det fra et teknisk/økonomisk perspektiv er 

relevant å innføre andre krav enn de som fremgår av RfG. 
• belyse hvorvidt vi bør anbefale OED å be om norske unntak/avvik i forbindelse med at RfG tas 

inn som en del av EØS-lovgivningen

• Analyseoppdraget omfatter
• Egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett

• Deloppgave 1 – produksjonsenheter tilknyttet sentralnettet
• Deloppgave 2 – produksjonsenheter tilknyttet regional- eller distribusjonsnett

• Separatdriftsegenskaper
• Deloppgave 3 – behov for  separatdriftsegenskaper
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Deloppgave 1

Behov for egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett
-

Sentralnettet
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Deloppgave 1 - Sentralnettet

Målsetting: 

Velbegrunnet forslag til antall, størrelse og geografisk fordeling for produksjonsenheter som er 

tilknyttet sentralnettet og som bør ha egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett.

Vurdere ulike alternativ for gjenoppbygging:

● Nullalternativ: Dagens situasjon 

● Skissere forslag til alternativ

• Inklusive bruk av forbindelser til utlandet

● Forutsette at spenningssetting fra regional- og distribusjonsnett 
ikke kan bidra

● Søke robuste løsninger (ta høyde for revisjon/vedlikehold)

● Kostnadsoverslag
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Ulike alternativer for 
gjenoppbygging av sentralnettet

● Dagens situasjon

● Gjenoppbygging ved å benytte forbindelser til utlandet

● Gjenoppbygging fra produksjonsenheter tilknyttet sentralnettet
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Oppsummering og konklusjon

● Dagens situasjon med gjenoppbygging fra et sterkt punkt virker 
hensiktsmessig ved hendelser som berører en mindre del av sentralnettet.

● Om alle forbindelser fra sentralnettet til andre land kunne benyttes ved svart 
start av sentralnettet, kunne kanskje en rimelig rask og effektiv 
gjenoppbygging finne sted. Gjenoppbygging via forbindelser til utlandet har 
likevel visse ulemper:
• Betenkelig å la sikkerheten i en så viktig del av infrastrukturen være avhengig av naboland. 

• Sikkerhetsmessig uholdbart å  være avhengig av at forbindelsene til utlandet er teknisk 
tilgjengelige, når de trengs som mest.

● Anbefalingen er derfor å sikre at et gitt antall produksjonsenheter tilknyttet 
sentralnettet har nødvendige egenskaper og utstyr for å kunne starte opp 
sentralnettet etter et sammenbrudd.  
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Oppstart fra spenningsløst nett i sentralnettet
Anbefalinger

Områder som har blitt spenningsløse, vil sannsynligvis i de fleste tilfeller kunne startes opp fra 

omkringliggende nett (inkludert naboland).

For å sikre at sentralnettet kan startes opp fra spenningsløs tilstand, og også sikre at større områder 

kan startes opp innenfra ved ekstreme hendelser, anbefales å:

● Sikre at et gitt antall produksjonsenheter tilknyttet sentralnettet har 

nødvendige egenskaper og utstyr for oppstart fra spenningsløst nett

● Sikre en rimelig geografisk spredning av de valgte enhetene

● Velge enheter som er plassert i viktige knutepunkt

● Fortrinnsvis velge store enheter

● Velge anlegg med nær tilknytting til kritisk last/lastpunkter

● Utarbeide planer og prosedyrer for gjenoppretting

● Gjennomføre nødvendig testing for å sikre at oppstart faktisk vil lykkes
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Rapporten 

(kapittel 3.5.2) 

skisserer forslag 

til oppstart fra et 

minimum av 14 

konkrete 

kraftverk
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Deloppgave 2

Behov for egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett
-

Regional- og distribusjonsnett
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Deloppgave 2 –
Oppstart fra spenningsløst nett i 
regional- og distribusjonsnett

Målsetting:

Utarbeide forslag til:

● Identifikasjon av områder med behov for oppstart fra spenningsløst 
nett (og underforstått separatdrift)

● Valg av antall og størrelse for produksjonsenheter som bør ha slike 
egenskaper innenfor disse områdene

Analysen understøttet av gjennomgang av tre regionalnett der 
avbruddskostnad med og uten de nødvendige egenskapene er vurdert.
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Identifisering av områder

● Det er stor variasjon i: 

• utformingen av regional- og distribusjonsnettene, 

• tilgang på lokal produksjon, og

• kobling mot overliggende nett.

● En gjennomgang av tre regionalnett på Vestlandet med svak kobling mot overliggende nett, 
viser at egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett og separatdrift (ikke overraskende) kan 
være svært gunstig sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

• I områder med svak kobling mot andre områder eller overliggende nett, og med høy risiko for 
langvarige avbrudd, bør lokal produksjon kunne startes opp og kjøres i øydrift.

Kraftverk i områder med N-0 forsyning bør om mulig ha 

egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett og separatdrift.
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Kriterier for utvelgelse av kraftverk
i områder med N-0 forsyning

● Der det er mulig, bør det velges minst to produksjonsenheter, fortrinnsvis i to uavhengige anlegg

• Et kraftverk eller produksjonsenhet kan være ute av drift pga. vedlikehold i flere uker

● De største enhetene i området bør velges

• Store kraftverk har mer roterende masse og er mer stabil

● Vannkraftanlegg med magasin foretrekkes fremfor andre produksjonsenheter

• Magasinkraftverk gir god regulering og sikrer produksjon ved langvarige utfall

• Elvekraftverk har lite tilsig om vinteren og generelt små magasin

● Geografiske spredning

• To kraftverk med ønskede egenskaper skal ha en slik beliggenhet at ikke samme feil 

medfører at de isoleres fra området som vil ha nytte av disse egenskapene

● En minste størrelse på aktuelle enheter bør legges til grunn

• Kravene i RfG (10 MW) vurderes å være relevante

● Robusthet

• Fortrinnsvis tilfredsstille FRT (Fault-Ride-Through)
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Videre anbefalinger:

● Bindende avtale med kraftverkseiere er viktig for sikre:

• Tilgjengelighet ved vedlikehold (koordinering)

• Regelmessig testing av egenskaper for svartstart og separatdrift

● I regional- og distribusjonsnett, bør tiltak både i nettet og i lokale kraftverk 

vurderes på lik linje med tanke på å sikre forsyningen i utsatte områder.
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Deloppgave 3

Behov for egenskaper for separatdrift
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Deloppgave 3 – Separatdrift

Målsetting:

Velbegrunnet forslag til om/når det bør stilles strengere krav til 
separatdrift enn angitt i RfG.
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Deloppgave 3 - separatdrift

● Separatdrift i Norge – erfaringer
• Typisk separatdrift i nett dominert av vannkraft

● Alternative krav til separatdriftegenskaper
1. RfG
2. FIKS 2012
3. Stabil på eget nett ved maksimal lokal last
4. Stabil på eget nett ved 50 % last

● Frekvensområder
• Iht RfG
• Iht FIKS
• Iht utstyrs tålegrense

● Overgang til separatdrift 

● Separatdriftegenskaper
• Reguleringsegenskaper hos vannkraftverk
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Separatdrifter i Norge - erfaringer

● Separatdrift 

• Når nettområder ikke er koblet til resten av systemet

• Oftest i områder med svak kobling mot omkringliggende nett

• Planlagt pga. vedlikehold

• Oppstå pga. feil på forbindelser

● Separatdrift - utfordringer 

• Balansering av last – kontroll av frekvens

• Sårbar for utfall av produksjonsenhet

• Overgang til separatdrift – ubalanse forbruk/produksjon ved oppsplitting
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Frekvensområder

41

*) Forutsetter spenning ≤ 1 pu
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Alternative krav til separatdriftegenskaper 

● Premisset for vurderingen er at anlegg i Norge som helhet og over tid utformes med andre krav 
enn i dag. Det er framtid konsekvens av titalls år med en endret filosofi som legges til grunn. 

● RfG behandler krav til respons ved frekvensendring i nettet under Artikkel 15 (aggregat type C, 
>10MW)

● FIKS 2012 stiller krav til stabilitet som etter vårt syn ikke helt  gjenspeiler kriteriet store deler av 
det norske systemet er dimensjonert etter fram til 2012. 

● Utforming av vannkraftverk over hele verden følger prinsipper som er benyttet i Norge, men 
med viktige nyanseforskjeller for kriterier  

● Verktøy Norconsult benytter for analyse av separatdrift er mange ganger kontrollert mot virkelig 
separatdrift med god overensstemmelse. Vi antar samme situasjon gjelder andre verktøy.
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Alternative krav til separatdriftegenskaper - Oppsummering

● For at svart start av et isolertnett skal være mulig må  - når lasten er kommet opp -
stabil regulering av enheter som er tilkoblet sikres. Nytteverdi for svart start 
egenskaper alene er derfor ikke en relevant problemstilling. Isolertdriftegenskap 
uten svartstart har potensielt stor verdi da alle KILE kostnader kan unngås ved 
overgang dersom aggregatene er stabile og effektsprang ligger innenfor kriteriene.

● Produksjonsenheter uten regulator kan delta i isolert drift men frekvensutsving som 
følge av lastendringer vil måtte beregnes ut fra merkeytelse og egenskaper på 
tilkoblede aggregat som har regulator med stabile parametre. 

● Det er økonomisk å drive vannturbiner omkring 70-90% last. Svært lav isolertlast 
vil kunne medføre overgangsproblem med overfrekvens. Generelle kriterier om 
stabilitet ved dellast (50%) medfører svært usikre faktiske egenskaper.

● Mange ulike driftsituasjoner kan opptre. Bortfall av stabilitetskritereier for 10MW og 
mindre har vist seg problematisk i pressede situasjoner
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Kostnad for 

Stabilitet/reguleringsv

ne

Kostnad 

for Svart 

Start

Nytte 

Stabilitet 

(Overgang)

Nytte Svart 

Start

Nytte/kost stabilitet / 

reguleringsevne

Nytte/Kost 

Svart Start

Samnanger 15 2 210 199 14.0 12.4

Odda 54 2 340 94 6.3 6.1

Årdal 84 2 161 24 1.9 1.9
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Alternative krav til separatdriftegenskaper - Oppsummering

● Det foreligger et visst press – altså at opptreden er nære eller over grensen til hva 
som gir forstyrrelse - når det gjelder egenskaper i norske kraftverk når det gjelder 
overgang til isolert nett drift og evne til å ta opp last når enheter faller ut i en 
isolertnett situasjon

● Krav om overgang til isolert nett som er blitt formulert av Statnett i FIKS 2012 er i 
liten grad etterfulgt av industrien

● Reguleringsevnen (også kalt stabiliteten) i norske anlegg er på grunn av 
gjennomsnittlig moderat svingmasse (ekvivalent til Ta) ikke oppsiktsvekkende god. 
Det er derfor viktig at egenskaper som finnes utnyttes optimalt ved korrekte 
innstillinger. 

● Basert på kost nytteverdien mener vi videreføring  - og praktisering – av krav som 
er benyttet i norske utbyggingsprosjekt er riktig.

● Noe lemping på egenskapene (+3dB) for aggregat under 30 MW kan tolereres

● Forbedret regelverk og kontroll på frekvensvern funksjon for små og store 
produksjonsanlegg kan forbedre overgangsegenskaper 
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Innledende diskusjoner om frekvens og spenning
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Frekvens og aktiv effekt
§11

• Første ledd – Et HVDC-system skal holde inne ved frekvenser definert av vedlegg I. Vedlegg I sier at TSO skal 

definere tidsperiodene for en rekke frekvenser, men at disse skal være lengre enn for RfG og DCC, samt DC-

tilknyttede kraftparkmoduler. 

• Annet ledd – TSO og eier av HVDC-system kan bli enig om utvidede frekvensområder og tidsperioder enn det som 

kommer frem av første ledd.

• Tredje ledd – TSO skal spesifisere hvilke frekvenser der HVDC-systemet kan automatisk koble fra.

• Fjerde ledd – TSO kan spesifisere den maksimal reduksjonen i aktiv effekt som tillates dersom frekvensen faller 

under 49 Hz.

§12 

• Fast krav som sier at HVDC-systemet skal holde inne ved en gitt rocof. 

Fremtiden er elektrisk

HVDC-systemer



Frekvens og aktiv effekt
§13

• Første ledd 
• Bokstav a – HVDC systemet skal ha mulighet for å regulere den overførte aktive effekten (+/-) opp til sin maksimale kapasitet, i 

henhold til instruksjoner gitt av relevant TSO. 

• Relevant TSO 
• Kan spesifisere en maksimal og minimal effekt trinnstørrelse for den overførte aktive effekten (+/-)

• Kan spesifisere en minimum aktiv effekt kapasitet (i hver retning), for hvor aktiv effekt utveksling ikke er påkrevd. 

• Skal spesifisere den maksimale forsinkelsen som et HVDC-systemet skal ha mulighet for å justere den overførte aktive effekten etter mottak 

av forespørsel fra TSO.

• Bokstav b – TSO skal spesifisere hvordan et HVDC-system skal ha mulighet for å endre den overførte aktive effekten ved feil på 

nærliggende AC-nett. 

• Bokstav c – TSO kan spesifisere at et HVDC-system skal ha mulighet for rask aktiv effekt reversering. + Krav til hurtighet av dette 

som er entydig definert. 

• Bokstav d – Fast krav. Og sier at man må ha kontrollfunksjoner på hver side, dersom det er en tilknytning mellom forskjellige 

controllområder/synkronområder. 

• Annet ledd – Fast krav om at HVDC-systemet skal ha mulighet for å justere rampingen for den aktive effekten 

innenfor kabelens tekniske kapasitet og i henhold til instruksjoner fra TSO. 
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Frekvens og aktiv effekt
§39
• Første ledd – krav til frekvensrespons

• Bokstav a – Fast krav om at DC-tilknyttet kraftparkmodul skal ha mulighet til å motta signal fra et tilknytningspunkt i 
synkronområde som frekvensresponsen skal leveres. 

• Tredje ledd - Fast krav som sier at DC-tilknyttet kraftparkmodul skal holde inne ved en gitt rocof. 

• Fjerde ledd – DC-tilknyttet kraftparkmodul skal ha LFSM-O i henhold til kravene definert i RfG §13(2).

• Femte ledd – Muligheten for DC-tilknyttet kraftparkmodul til å holde konstant effekt skal fastlås i henhold til RfG
§13(3).

• Sjette ledd – Styring av aktiv effekt skal være i henhold til RfG §15(2)(a). Manuell kontroll skal være mulig i tilfeller 
der den fjernstyrte kontrollen er ute av funksjon. 

• Sjuende ledd – LFSM-U skal være i henhold til RfG §15(2)(c).

• Åttende ledd – FSM skal være i henhold til RfG §15(2)(d).

• Niende ledd – Muligheten til sekundær- og tertiærregulering skal være i henhold til RfG §15(2)(e).
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Spenning og reaktiv effekt
§18

• Første ledd – Fast krav om at en HVDC omformerstasjon skal holdes tilknyttet nettet ved de spenninger som er 

definert i vedlegg III. Referanse pu verdi skal koordineres med nærliggende relevant systemoperatør. 

Av vedlegg III skal det i henhold til tabell defineres en tidsperiode for å opprettholde drift ved spenninger på 1,05-

1,10 pu. 

• Annet ledd – HVDC eier og relevant systemoperatør (i koordinering med relevant TSO), kan bli enig om utvidede 

tider (enn det som er gitt av vedlegg III). Åpner for at vi kan stille krav til utvidede tider og spenningsintervall, men 

må ses i sammenheng med det vi stiller i RfG.  

• Fjerde ledd – Ved tilknytningspunkt med referansespenning (1 pu) som ikke er en del av det beskrevne i vedlegg III 

(<110 kV), skal relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) spesifisere krav til spenning og tidsperioder 

gjeldende i tilknytningspunktet. 

• Femte ledd – Gjelder kun Baltic. 
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Spenning og reaktiv effekt
§19

• Første ledd – Dersom spesifisert av relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) skal et HVDC-system 

ha mulighet for å tilby fast fault current* i tilknytningspunktet ved en symmetrisk feil (3-fase).  

• Annet ledd – Dersom et HVDC-system skal ha funksjonaliteten beskrevet i første ledd, skal relevant 

systemoperatør (koordinert med relevant TSO) definere følgende: 
• Bokstav a – hvordan og når et spenningsavvik skal bestemmes, så vel som utgangen av spenningsavviket.

• Bokstav b – karakteristikken til fast fault current (hurtig feilstrøm)

• Bokstav c – tidspunkt og nøyaktighet av hurtig feilstrøm, kan omfatte flere stadier

• Tredje ledd – Relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) kan spesifisere krav for asymmetriske 

spennings injeksjon ved asymmetriske feil (1-, 2-fase). 
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* Fast fault current = 'hurtig feilstrøm' er en strøm som mates inn fra en kraftparkmodul eller høyspent likestrømsystem 

under og etter spenningsavvik forårsaket av en elektrisk feil, med det formål å sikre at kraftnettets vernsystemer

oppdager feilen i en tidlig fase. Bidraget av hurtig feilstrøm bidrar også til å opprettholde spenningen senere i feilforløpet 

og til å gjenopprette spenningen etter at feilen er koblet bort



Spenning og reaktiv effekt
§20

• Første ledd – Relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) skal spesifisere kravene til reaktiv effekt i 

tilknytningspunktet, i sammenheng med varierende spenning. Forslaget til disse kravene skal inneholde en U-

P/Pmax profil innenfor grensen som en HVDC omformerstasjon skal ha mulighet for å tilby reaktiv effekt ved sin 

maksimale aktive effekt. 

• Annet ledd - U-P/Pmax profilen skal etterkomme følgende prinsipper:

• Bokstav a - U-P/Pmax skal ikke overskride U-P/Pmax profil kravene (indre konvolutt) gitt av vedlegg IV, og trenger ikke være 

rektangulær. 

• Bokstav b – Dimensjoneringen av U-P/Pmax profilen skal respektere verdiene (for hvert enkelt synkronområde) gitt av tabellen i 

vedlegg IV. 

• Bokstav c – Posisjonen til U-P/Pmax profilen skal ligge innenfor de ytre grenser gitt av figuren i vedlegg IV.

• Det må her definere en U-P/Pmax profil som skal være innenfor de gitte grensene i vedlegg IV, og må koordineres 

med det som settes i RfG. 
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Spenning og reaktiv effekt
§20

• Tredje ledd – Et HVDC-system skal ha mulighet for å bevege seg til et driftspunkt innenfor den gitte U-P/Pmax

profilen innenfor en gitt tidsramme spesifisert av relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO).

• Fjerde ledd – Ved drift med en aktiv effekt under den gitte maksimale aktive effekten (P<Pmaks), skal HVDC 

omformerstasjonen ha mulighet for å drifte i et hvert mulig driftspunkt, som spesifisert av relevant systemoperatør 

(koordinert med relevant TSO), og i samsvar med kravene til reaktiv effekt utveksling (U-P/Pmax) definert i henhold 

til første til tredje ledd. Kort fortalt et fast krav, men må tas hensyn til ved definering av U-P/Pmax profilen. 
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Spenning og reaktiv effekt
§22

• Første ledd – En HVDC omformerstasjon skal ha mulighet for å drifte i en eller flere av de tre gitte modus for 

regulering av reaktiv effekt, som spesifisert av relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO). 

• Bokstav a – Spenningsregulering

• Bokstav b – MVAr-regulering 

• Bokstav c – cos -regulering

• Annet ledd – En HVDC omformerstasjon skal ha mulighet til å drifte med tilleggs kontrollmodus spesifisert av 

relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO). 
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Spenning og reaktiv effekt
§22

• Tredje ledd – Modus for spenningsregulering – HVDC omformerstasjonen skal ha mulighet til å bidra med 

spenningskontroll i tilknytningspunktet ved å utnytte sin evne (må ses i sammenheng med § 20 og 21), i samsvar 

med følgende reguleringskarakteristikker:

• Bokstav a – for å dekke et bestemt driftsområde (enten kontinuerlig eller i steg) skal et spenningssettpunkt i 

tilknytningspunktet spesifiseres av relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO).

• Bokstav b – spenningsregulering kan driftes med eller uten et dødbånd rundt settpunktet, og kan være valgbart i 

området mellom 0 og +/- 5 % referert 1 pu. Dødbåndet skal være justerbart i steg spesifisert av relevant systemoperatør 

(koordinert med relevant TSO).

• Bokstav c – HVDC omformerstasjonen skal ha mulighet til følgende, relatert til en stegendring i spenningen:
i. kunne oppnå 90 % respons i reaktiv effektutveksling, innen en tid t1 tid (t1) spesifisert av relevant systemoperatør (koordinert med relevant 

TSO). Tiden t1 skal være innenfor 0,1 – 10 sekunder.

ii. stabilisere seg ved verdien som fastsettes av den reaktive statikkinnstillingen innen en tid t2, spesifisert av relevant systemoperatør 

(koordinert med relevant TSO). Tiden t2 skal være innenfor 1 – 60 sekunder, med en spesifisert steady-state toleranse angitt i % av den 

maksimale reaktive effekten.

• Bokstav d – Spenningsreguleringsmodus skal inkludere evnen til å endre den reaktive effektutvekslingen basert på en 

kombinasjon av endring av spenningssettpunkt og en ytterligere instruert reaktiv effekt komponent. Reaktiv 

statikkinnstilling skal settes innenfor et område og i steg definert av relevant systemoperatør (koordinert med relevant 

TSO).Fremtiden er elektrisk
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Spenning og reaktiv effekt
§22

• Fjerde ledd - når det gjelder modus for MVAr-regulering, skal relevant systemoperatør spesifisere et reaktiv effekt-

intervallet i MVAr eller % av den maksimale reaktive effekten, samt dens nøyaktighet i tilknytningspunktet. Dette 

skal være innenfor kravene definert i § 20 og 21. 

• Femte ledd - år det gjelder modus for cos φ-regulering, skal HVDC-systemet kunne regulere effektfaktoren til et 

nivå i tilknytningspunktet, i samsvar med kravene i § 20 og 21. Det tilgjengelige settpunktet skal være tilgjengelig i 

steg som ikke er større enn de maksimale stegene spesifisert av relevant systemoperatør.

• Sjette ledd – Relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) skal spesifisere utstyr nødvendig for å 

muliggjøre fjernstyring av relevante settpunkt og reguleringsmodus. 
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Spenning og reaktiv effekt
§40

• Første ledd – Krav til spenningsområder

• Bokstav a – DC-tilknyttet kraftparkmodul skal ha mulighet til å være tilknyttet fjern ende HVDC omformerens nett og 

være i drift ved de gitt parameterne i tabell 9 og 10 av vedlegg VII. 

I henhold til vedlegg VII skal relevant TSO definere tidsperioden anlegget skal klare å holde inne ved for spenninger over 

1,10 pu (ved 110 kV og opp til 300 kV) og for spenninger over 1,05 pu (ved 300 kV til 400 kV). 

• Bokstav b – eier av DC-tilknyttet kraftparkmodul, relevant systemoperatør og relevant TSO kan bli enig om utvidede 

spenninger og tider (enn det som er gitt av vedlegg VII). Åpner for at vi kan stille krav til utvidede tider og 

spenningsintervall, men må ses i sammenheng med det vi stiller i RfG.

• Bokstav d - Ved grensesnitt mot et AC nett med referansespenning (1 pu) som ikke er en del av det beskrevne i vedlegg 

VII, skal relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) spesifisere krav til spenning og tidsperioder gjeldende i 

tilknytningspunktet. 
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Spenning og reaktiv effekt
§40

• Annet ledd – Krav til reaktiv effektutveksling for DC-tilknyttede kraftparkmoduler. 

• Bokstav b – DC-tilknyttet kraftparkmodul skal oppfylle følgende krav til spenningsstabilitet, enten på tidspunktet for 

tilknytning eller i ettertid, i henhold til avtale referert til i bokstav a:

i. Med hensyn til evnen til å levere reaktiv effekt ved HVDC-systemet maksimale aktiv effekt utveksling, skal den DC-tilknyttede 

kraftparkmodulen oppfylle krav til levering av reaktiv effekt for forskjellige spenningsnivåer spesifisert av relevant systemoperatør (koordinert 

med relevant TSO). Den relevante systemoperatøren skal spesifisere en U-P/Pmax profil, som kan ha hvilken som helst form, i henhold til de 

områder som er gitt av tabell 11 i vedlegg VII, som den DC-tilknyttede kraftparkmodulen skal kunne levere reaktiv effekt ved HVDC-

systemets maksimale aktive effekt utveksling. Ved fastsettelsen av U-P/Pmax profil skal den relevante systemoperatør (koordinert med 

relevant TSO) ta den langsiktige utviklingen av nettet i betraktning, samt den DC-tilknyttede kraftparkmodulens potensielle kostnader ved å 

kunne levere reaktiv effekt ved høye spenninger og absorbere reaktiv effekt ved lave spenninger. 

Hvis det i den tiårige nettutviklingsplanen (TYNDP), i henhold til paragraf 8 i forordning (EF) nr. 714/2009, eller i en nasjonal plan, som er 

utarbeidet og godkjent i henhold til paragraf 22 i direktiv 2009/72/EF, fastsettes at en DC-tilknyttet kraftparkmodul vil tilknyttes til 

synkronområde, kan den relevante TSO enten fastsette at:

- den DC-tilknyttede kraftparkmodulen skal ha funksjonalitet beskrevet i henhold til paragraf 25 (4) i RfG, for det gjeldende 

synkronområde på tidspunktet for den DC-tilknyttedede kraftparkmodulens tilkobling til AC nettet, samt ved idriftsettelse, eller

- det demonstreres, for å deretter inngå avtale med den relevante systemoperatør og relevante TSO om hvordan den DC-tilknyttede 

kraftparkmodulen oppfyller kravene til levering av reaktiv effekt, i henhold til paragraf 25 (4) i RfG, for det gjeldende synkronområde, 

dersom den DC-tilknyttede kraftparkmodulen tilknyttes AC nettet til et synkronområde.
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Spenning og reaktiv effekt
§48

• Første ledd – Krav til spenningsområder

• Bokstav a – Fjern ende HVDC omformer skal ha mulighet til å være tilknyttet fjern ende HVDC omformerens nett og 

være i drift ved de gitt parameterne i tabell 12 og 13 av vedlegg VIII.

I henhold til vedlegg VIII skal relevant TSO definere tidsperioden anlegget skal klare å holde inne ved for spenninger 

over 1,10 pu (ved 110 kV og opp til 300 kV) og for spenninger over 1,05 pu (ved 300 kV til 400 kV). 

• Bokstav b - eier av DC-tilknyttet kraftparkmodul og relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) kan bli enig 

om utvidede spenninger og tider, i henhold til § 40 (enn det som er gitt av vedlegg VIII). Åpner for at det kan stille krav til 

utvidede tider og spenningsintervall, må ses i sammenheng med det vi stiller i RfG.

• Bokstav c - Ved grensesnitt mot et AC nett med referansespenning (1 pu) som ikke er en del av det beskrevne i vedlegg 

VIII, skal relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO) spesifisere krav til spenning og tidsperioder gjeldende i 

tilknytningspunktet. 

Fremtiden er elektrisk

Fjern ende HVDC-omformerstasjoner



Spenning og reaktiv effekt
§48

• Annet ledd – Fjern ende HVDC omformer skal følge kravene til spenningsstabilitet i tilknytningspunktet, når det 

gjelder krav til reaktiv effektleveranse;

• Bokstav b - U-P/Pmax profilen skal spesifiseres av hver relevant systemoperatør (koordinert med relevant TSO). U-P/Pmax

profilen skal være innenfor de gitte parameterne i tabell 14 i vedlegg VIII, og posisjonen til den indre U-P/Pmax profil skal 

ligge innenfor de gitte områdene definert av den ytre U-P/Pmax profilen gitt av vedlegg IV. Relevant systemoperatør 

(koordinert med relevant TSO) skal ta hensyn til fremtidsutviklingen av kraftsystemet under utarbeidelsen av U-P/Pmax

profilen. 
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Avslutning 

• Frist for tilbakemeldinger (gjerne skriftlig) på det som er 
gjennomgått i møtet og sendt ut via eRoom er satt til 30.06

• Konkrete spørsmål til leverandører?

• Neste møte?

• Kommentarer til møtet?

• Eventuelt? 
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Takk for i dag!
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