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Agenda

• Dag 1 

• Aksjonspunkter

• Øvrig generelle krav

• Frekvens og aktiv effekt

• Dag 2

• Spenning og reaktiv effekt

• FRT

• Prosjektspesifikke krav – en liten gjennomgang av nye funn

• Avslutning og neste møte

Fremtiden er elektrisk



Aksjonspunkter

Fremtiden er elektrisk



Fremtiden er elektrisk



Øvrige generelle krav
Paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 37, 38, 44, 45, 

46, 50, 54, 75, 76, 84, 85 og 86

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 1 –
Formål

Formål med krav: 

• Bestemmelsen beskriver formålet med 

forordningen

Statnetts anbefaling:

• Statnett har ingen kommentarer eller innspill til 

selve formålet ved forordningen.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 2 –
Definisjoner

Formål med krav: 

• Formålet med bestemmelsen er å definere 

nærmere sentrale begreper som benyttes i 

forordningen. Det er også her viktig å se på 

definisjonene gitt av Requirements for 

Generators (RfG) og Demand Connection 

(DCC) i tillegg, da disse også har betydning for 

forståelsen av innholdet i forordningen

Statnetts anbefaling:

• Statnetts anbefalinger fremgår av tolkningen 

gitt i dokument.

Fremtiden er elektrisk



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 eier av HVDC-systemer eller DC-

tilknyttede kraftparkmoduler ikke etterleve de fastsatte krav, 

skal aktuelle systemoperatør nekte å tilknytte anlegget.

Statnetts anbefaling:
• Statnett har ingen tilføyelser til bestemmelsen, ut over de 

elementer som tidligere er har vært diskutert i 

referansegruppemøter. 

• Dette gjelder for hvilke anlegg HVDC forordningen bør 

være gjeldende, PCC – hva og hvor er dette, samt om 

mellomspenning DC-nett er en del av forordningen. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 4 –
Virkeområde for 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. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 4 –
Virkeområde for 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 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



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. 

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Virkeområde for 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 forordningen 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 denne forordningen 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).

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Virkeområde for 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 anlegg og alle 
meldte endringer i eksisterende anlegg.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Virkeområde for 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 anlegg 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 forordningen.

• Aktuell systemoperatør/systemansvarlig melder inn for NVE forespørsel om vedtak 
for at anlegget skal underlegges hele eller deler av kravene gitt i forordningen. NVE 
fatter vedtak om hvilke krav som stilles med bakgrunn i innstilling fra aktuell 
systemoperatør/systemansvarlig.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Virkeområde for eksisterende anlegg



Statnetts anbefaling

Med bakgrunn i behovene for å klargjøre rammer for funksjonalitet i eksisterende 

anlegg vil Statnett anbefale følgende løsning:

• Delkomponenter som endres og underlegges kravene i 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 forordningen.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Virkeområde for eksisterende anlegg



Statnetts anbefaling

Kriterier for når eksisterende anlegg skal underlegges en 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. 

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…"

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 4 –
Virkeområde for eksisterende anlegg



Paragraf 5 –
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. 

• Statnett anbefaler at systemansvarlig, i henhold til paragraf 7.9, 

delegeres hjemmel til å fastsette funksjonskrav, prosesser og 

metodikk for oppfølging av forordningens ulike krav. Kravene skal 

reguleres gjennom tilknytningsavtaler og følges opp av aktuelle 

systemoperatører og systemansvarlig. Statnett mener at de 

konkrete funksjonskrav, som ikke er regulert direkte i 

forordningen, prosesser og metodikk, utarbeides i en nær dialog 

mellom systemansvarlig, aktuelle systemoperatører, 

konsesjonærer for anleggene, bransje- og 

standardiseringsorganisasjoner, for å sikre en harmonisert og 

balansert veiledning for operasjonaliseringen av regelverket. 
Fremtiden er elektrisk



Paragraf 6 –
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.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 7 –
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 8 –
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.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 9 –
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.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 10 –
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 24, 44 og 50 –
Spenningskvalitet

Fremtiden er elektrisk

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.

Statnetts anbefaling
• 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). 



Paragraf 37–
Svartstart 

Statnetts anbefaling

• For HVDC-systemer vil det være naturlig å 

følge den anbefalingen som er gitt i RfG 

arbeidet. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 15 femte ledd a)

• Ny praksis gitt av RfG
• Produksjonsanlegg skal kunne levere et tilbud på svartstart 

egenskaper på forespørsel fra TSO
• Innføring av generelle nasjonale krav er fortsatt tillatt, men 

er ikke obligatorisk

RfG åpner opp for å videreføre dagens praksis, men gir 
også muligheten til at TSO får et større ansvar for å utpeke 
kraftverk og inngå bilaterale avtaler

Fremtiden er elektrisk
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Paragraf 15 femte ledd a)
5) Type C power-generating modules shall fulfil the following requirements relating to system restoration: 

a) with regard to black start capability: 

i) black start capability is not mandatory without prejudice to the Member State's rights to introduce obligatory rules in 
order to ensure system security; 

ii) power-generating facility owners shall, at the request of the relevant TSO, provide a quotation for providing black start 
capability. The relevant TSO may make such a request if it considers system security to be at risk due to a lack of black 
start capability in its control area; 

iii) a power-generating module with black start capability shall be capable of starting from shutdown without any external 
electrical energy supply within a time frame specified by the relevant system operator in coordination with the relevant 
TSO; 

iv) a power-generating module with black start capability shall be able to synchronise within the frequency limits laid down 
in point (a) of Article 13(1) and, where applicable, voltage limits specified by the relevant system operator or in Article 
16(2); 

v) a power-generating module with black start capability shall be capable of automatically regulating dips in voltage 
caused by connection of demand; 

vi) a power-generating module with black start capability shall: 

 be capable of regulating load connections in block load, 
 be capable of operating in LFSM-O and LFSM-U, as specified in point (c) of paragraph 2 and Article 13(2), 
 control frequency in case of overfrequency and underfrequency within the whole active power output range between minimum 

regulating level and maximum capacity as well as at houseload level, 
 be capable of parallel operation of a few power-generating modules within one island, and 
 control voltage automatically during the system restoration phase;Fremtiden er elektrisk

C, D



Dagens krav

• (Generelle) direkteregulert krav 
• Beredskapsforskriften: Kraftstasjoner med samlet installert 

generatorytelse på minst 100 MVA skal ha minst ett aggregat 
normalt kunne starte fra spenningsløst nett

• FIKS 2012: Aggregat som har betydning for gjenoppbygging 
av nettet eller annen kritisk funksjon skal kunne settes i drift fra 
dødt nett. Egenskaper skal da avtales særskilt

• Systemansvarlig har begrenset myndighet og oversikt
• Mangel på følge oppfølging/verifisering av funksjonalitet

Fremtiden er elektrisk

C, D



Metoder gjenoppretting av 

sentral/regionalnett

• Dagens praksis:
• Systemansvarlig starter gjenoppretting ut i fra antatt 

sterkeste punkt 

• Fremtidig praksis:
• Mer formaliserte prosedyrer: Systemansvarlig tar 

utgangspunkt i etablert gjenopprettingsplan med bunn-topp 
strategi 
Network Code Emergency and Restoration

Fremtiden er elektrisk

C, D



Network Code Emergency and Restoration

• Article 23
Design of the restoration plan

1. By [12 months after the entry into force of this Regulation], each TSO shall design a restoration plan in
consultation with relevant DSOs, SGUs, national regulatory authorities or entities referred to in Article
4(3), neighbouring TSOs and the other TSOs in that synchronous area.

2. …

3. …

4. In particular, the restoration plan shall include the following elements:

(a) a list of the measures to be implemented by the TSO on its installations;

(b) a list of the measures to be implemented by DSOs and of the DSOs responsible for implementing
those measures on their installations;

(c) a list of the SGUs responsible for implementing on their installations the measures that result from
mandatory requirements set out in Regulations (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 and (EU) 2016/1447
or from national legislation and a list of the measures to be implemented by those SGUs;

(d) the list of high priority significant grid users and the terms and conditions for their disconnection and
re-energisation;

(e) a list of substations which are essential for its restoration plan procedures;

(f) the number of power sources in the TSO's control area necessary to re-energize its system with
bottom-up re-energisation strategy having black start capability, quick re-synchronisation capability
(through houseload operation) and island operation capability; and

(g) the implementation deadlines for each listed measure.
Fremtiden er elektrisk



Statnetts vurderinger

• Fremtidig behov for egenskaper for svartstart:
• Økt overføringskapasitet, økt utvekslingskapasitet og mer fornybar kraftproduksjon vil 

medføre større og raskere flytendringer
• Vellykket overgang til separatdrift blir mer krevende

• Samfunnet blir i økende grad avhengig av strøm, langvarige avbrudd kritisk for store 
deler av samfunnet

• Nye krav ved nødssituasjoner og gjenoppretting (ER)

Økt behov for å sikre at svartstartfunksjonalitet er som forutsatt

Økte krav til prosedyrer og rapportering

Nytt europeisk regelverk indikerer en endret rolle- og ansvarsfordeling 
knyttet til sikring, oppfølging og kompensering for funksjonalitet

Fremtiden er elektrisk
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Statnetts anbefaling

• Implementere bestemmelsen som angitt i RfG

 Bestemmelsen gir mulighet til å sikre systemkritisk funksjonalitet
• Statnett er positiv til å ha muligheten for å inngå avtaler med kritiske 

kraftverk 
• Generelle krav der det er hensiktsmessig

 Egenskaper for svartstart må i økt grad bli verifisert og fulgt opp for å 
sikre at funksjonalitet er som forutsatt

Det er behov for å endre dagens regelverk (bf/fos) for å sikre en 
tydelig rolle og ansvarsfordeling

Fremtiden er elektrisk

C, D



Paragraf 38, 45 og 46 –
Virkeområde for DC-tilknyttede kraftparkmoduler og fjern 

ende HVDC-omformere 

Fremtiden er elektrisk

Formål med bestemmelsen
• Formålet med bestemmelsen er å definere 

virkeområde for forordningen på DC-

tilknyttede kraftparkmoduler og fjern ende 

HVDC-omformere. 

Statnetts anbefaling
• Bestemmelsen er endelig gitt, og Statnett 

har ingen tilføyelser annet enn å henvise til 

kravene gitt av RfG. 



Paragraf 54 –
Simuleringsmodeller

Formål med bestemmelsen/bakgrunn til bestemmelsen

• Formålet med bestemmelsen er å sikre at HVDC-systemene har et sett 
med minimumskrav hva gjelder simuleringsmodeller og innholdet i disse. 
Forordningen stiller også krav til at HVDC-systemene 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 anlegg har simuleringsmodeller med likt innhold. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 54 –
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 paragraf 54. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 54 –
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 fjerde 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. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 75 og 76 –
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 §§ 75 og 76 er faste. God 

veiledning og informasjonsutveksling mellom 

berørte parter er avgjørende for en god 

oppfølging og utvikling av regelverket. Statnett 

har ingen øvrige anbefalinger.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 84, 85 og 86 –
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. 



Generelle krav til frekvens og aktiv effekt
Paragraf 11, 12, 13, 39 & 47

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 11 –
Frekvensområde

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 11 –
Frekvensområde

Formål med bestemmelsen
• Bestemmelsen skal sikre at HVDC-systemet kan operere ved de frekvensavvik som kan oppstå 

ved en driftsforstyrrelse som f.eks. utfall av en produksjonsenhet, en last eller en overføringslinje. 
Dette skal sørge for at konsekvensene av et utfall blir begrenset og at forsyningssikkerheten ikke 
settes på spill.

Bakgrunn til bestemmelsen
• Bakgrunnen for forordningen er å etablere en praksis som bidrar til et likere regelverk og 

håndtering i Europa, samtidig som nasjonale særegenheter ivaretas. Da frekvensregulering har 
betydelig innvirkning over landegrenser innenfor samme synkronområde er det kritisk at 
funksjonaliteten komplimenterer hverandre. Kravene som går frem av vedlegg I er utarbeidet ved 
å sammenligne ulike praksiser, og etterstrebe det beste tekniske kompromiss for å gi sikker drift 
og tilrettelegge for gode tiltak ved særlig anstrengte driftssituasjoner. 

• Det tolkes som at tabellen med tid og frekvensintervaller er minstekrav, strengere krav kan 
inkluderes i de nasjonale kodene. Dette er av spesiell relevans for Norge, da det ofte oppstår 
separatdriftsituasjoner som gir lokalt store frekvensvariasjoner. Dette må det tas hensyn til i den 
nasjonale implementeringen, og må ses i lys av de anbefalingene som gjøres for 
produksjonsanlegg gitt av RfG.
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Paragraf 11 –
Frekvensområde

Statnetts anbefaling – første og annet ledd
• Statnett mener at de generelle kravene som stilles i HVDC forordningen til frekvensområder og 

varigheter som HVDC-systemer skal kunne operere innenfor uten utfall, ikke er tilstrekkelig for å 
håndtere separatdriftssituasjoner i Norge. 

• Statnett anbefaler derfor en tilnærming der det stilles generelle krav til HVDC-systemer, men at 
dette må vurderes i enkelttilfeller hvorvidt det skal stilles utvide krav i henhold til annet ledd. Der 
det kan tenkes aktuelt å stille utvidede krav vil være i områder med stor sannsynlighet for 
separatdrift, og områder der frekvensen kan variere betydelig. Statnetts anbefalte generelle krav 
vil i så måte følge kravene som er gitt til DC-tilknyttede kraftparkmoduler, og fremkommer av 
paragraf 39 og vedlegg VI.
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Paragraf 11 –
Frekvensområde

Statnetts anbefaling – tredje og fjerde ledd
• I tredje ledd legger forordningen opp til at det det kan installeres frekvensvern på HVDC-

systemene som automatisk kobler ut ved frekvenser spesifisert av relevant TSO. Etter Statnetts 
vurdering er det ikke ønskelig med frekvensvern som kobler ut anlegget før det har nådd sin 
elektromekaniske begrensning, og det er heller ikke ønskelig at anlegget begrenses unødig i 
forhold til anleggets tåleevne. Statnetts anbefaling på dette punktet vil derfor være at dersom det 
skal installeres frekvensvern på HVDC-systemet, skal dette koordineres med systemansvarlig for 
videre spesifisering. I så måte vil kravet være prosjektspesifikt. 

• Av fjerde ledd kan vi lese at relevant TSO kan spesifisere den maksimal reduksjonen i aktiv 
effekt som tillates dersom frekvensen faller under 49 Hz. Etter vår vurdering vil dette være relativt 
likt dagens bestemmelse, der Statnett fatter vedtak etter § 21 i fos om installasjon og drift av 
systemvern – nødeffekt. Det er også viktig å merke seg at dette er en kan bestemmelse, som 
legger opp til at relevant TSO i enkelttilfeller kan spesifisere den maksimal reduksjonen i aktiv 
effekt som tillates dersom frekvensen faller under 49 Hz. Statnett anbefaler derfor å opprettholde 
løsningen slik den er i dag, der Statnett fatter vedtak i enkeltsaker ovenfor eiere av HVDC-
systemer. Kravet vil i så måte være prosjektspesifikt.
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Paragraf 11 –
Frekvensområde

Sammenligning med eksisterende regelverk – første og annet ledd
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Paragraf 11 –
Frekvensområde

Sammenligning med eksisterende regelverk – tredje ledd
• FIKS angir at strømretteranlegg (HVDC-system) ≥ 25 MW med mulighet for å kjøre effekten i 

begge retninger (like- og vekselretterdrift) defineres som produksjonsanlegg. I FIKS er det en 
rekke krav til vern og kontrollanlegg, og det er egne kapitler som omhandler vern i sentral- og 
regionalnett, og da også omfatter HVDC-system. Som f.eks. kapittel 4 "vern i sentralnettet", som 
definerer at FIKS inneholder veiledende krav til vern i sentralnettet gjelder også for 
produksjonsenheter direkte tilknyttet sentralnettet. Spesielt viktig å merke seg i dette kapitlet er 
del 4.4 som omhandler vern av produksjonsenheter. 

• Generelt skal vernsystem ha funksjonalitet slik at en produksjonsenhet ikke frakobles nettet ved 
tilstandsendringer i nettet, som f.eks. ved nettsplitting, store lastavslag eller koblinger. Produksjonsenheter 
skal ikke frakobles som følge av planmessig feilklarering i nettet.

• Systemansvarlig kan utover dette vedta innstilling av vern for utkobling av produksjonsenheter.

• I dagens praktisering av fos § 14 og vedtakene som fattes ovenfor konsesjonærene er følgende 
tabell gjeldende for strømretteranlegg:
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Paragraf 11 –
Frekvensområde

Sammenligning med eksisterende regelverk – fjerde ledd
• Fos omhandler også muligheten for systemvern (§ 21), og sier at systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for 

automatiske inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og sentralnettet 
(systemvern). Fra Statnetts praktisering av systemvern:

• Systemvern er løsninger som utløser automatiske koblinger for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og sentralnettet. 
Systemvern omfatter belastningsfrakobling (BFK), produksjonsfrakobling (PFK), nettsplitt og nødeffekt på HVDC forbindelsene.  Automatiske 
koblinger (systemvernutløsning) utløses ved utfall av spesifikke komponenter (linjer) eller hvis uønskede frekvens-, spenning- eller strømgrenser nås. 
Forskriften skiller mellom hendelsesstyrt og frekvensstyrt systemvern. Systemansvarlig anser alt systemvern som ikke løser ut ved uønsket frekvens 
(frekvensvern) til å være hendelsesstyrt.

• Bruk og hensikt med å installere systemvern kan oppsummeres til følgende hovedområder:
• Øke overføringskapasitet i definerte snitt
• Redusere avbruddsomfang ved enkeltutfall
• Redusere risiko for nettsammenbrudd ved produksjonsbortfall i Norden (frekvensvern)
• Hindre lokalt nettsammenbrudd

• Noen systemvern er installert for å kunne fylle flere av disse rollene.

• Nødeffekt - Systemvern som reduserer import/eksporten på utenlandskabler blant annet ved overlast og utfall på utvalgte overføringslinjer

• Fra FIKS kapitel 3.5 fremgår det også at det skal være mulighet for spesielle funksjoner som nødeffekt på strømretteranlegg, 
og at strømretteranlegg skal kunne levere/motta aktiv effekt ut over program, styrt av frekvensavvik eller av nødeffekt. 
Mengden dette skal gjelde må være justerbar (avtales for hvert enkel anlegg).

• Ut over kravene i FIKS er det i forskrift om systemansvaret(fos) også definert noen krav til anmelding, planlegging av 
produksjon og effektregulering (§ 8), som definerer at systemansvarlig kan fastsette grenser for planlagt effektregulering over 
likestrømforbindelser og hos store sluttbrukere. 
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Paragraf 12 –
ROCOF-egenskaper (Rate Of Change Of Frecuency)

Formål og bakgrunn til bestemmelsen

• Bestemmelsen skal sikre at HVDC-systemer kan operere ved de frekvensavvik som kan 

oppstå ved en forstyrrelse som utfall av en produksjonsenhet, en last eller en 

overføringslinje. Dette skal sørge for at konsekvensene av et utfall blir begrenset og at 

forsyningssikkerheten ikke settes på spill.

Statnetts anbefaling

• Fast krav, og Statnett har følgelig intet å tilføye. 
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Paragraf 13 –
Styring av aktiv effekt og rampehastighet



Paragraf 13 –
Styring av aktiv effekt og rampehastighet

Statnetts anbefaling og eksisterende regelverk
• Store flytendringer på kablene medfører store strukturelle ubalanser og en krevende systemdrift. 

Konsekvensene vil i stor grad være avhengig av hvor mye kraftflyten tillates å endres fra en time 
til den neste, dvs. rampingrestriksjonene.

• Det er i dag en begrensning i den nordiske systemdriftsavtalen på hvor raskt en HVDC-kabel kan 
endre kraftflyten (rampe) med en maskimal gradient på 30 MW/min. Flytendringen skal skje ila 
20 minutter rundt timeskift, noe som gir en maksimal flytendring per kabel på 600 MW fra en time 
til den neste. Denne begrensningen ble satt i en tid med færre HVDC-kabler fra det nordiske 
synkronområdet, basert på en vurdering av et akseptabelt nivå for å ivareta sikker drift. Siden 
begrensningen ble satt er det kommet flere HVDC-forbindelser, og systemdriften erfarer økte 
utfordringer med balansering og flaskehalshåndtering.

• Med enda flere HVDC-kabler med stor overføringskapasitet vil gjeldende restriksjoner ikke lenger 
være hensiktsmessige. Gjeldende restriksjoner gir en lite effektiv utnyttelse av 
mellomlandsforbindelsene, da det vil ta mange timer å endre flyten fra full import til full eksport. 
Videre vil flere kabler gi økte flytendringer og ytterligere økte strukturelle ubalanser i 
kraftsystemet, som må håndteres i systemdriften. Dette tilsier blant annet behov for å redusere 
gradienten på flytendringene. Det er nødvendig med nye løsninger for å legge til rette for en 
effektiv utnyttelse av alle HVDC-kablene, samtidig som vi ivaretar sikker drift. 
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Paragraf 13 –
Styring av aktiv effekt og rampehastighet

Statnetts anbefaling og eksisterende regelverk
• Statnett arbeider for å kunne endre kraftflyten på HVDC-forbindelsene gjennom hele timen, for å 

øke volumet som kan endres fra en time til den neste. Vi ønsker fortrinnsvis å realisere økt 
ramping ved å innføre finere tidsoppløsning i markedene, siden dette vil legge til rette for 
kontinuerlig ramping uten at ubalansene øker. I dag blir flyten endret bare i 20 minutter rundt 
timeskift og holdes konstant i de resterende 40 minuttene. Bakgrunnen er avtaler mellom de 
kontinentale TSOene og timesoppløsningen i markedet. Med gjeldende regler vil det med økt 
mellomlandskapasitet ta mange timer å endre kraftflyten fra full import til full eksport. Store, raske 
flytendringer på kablene bidrar isolert sett til økte ubalanser og er utfordrende både med henblikk 
på spenning og flaskehalser i systemet. For å ivareta driftssikkerheten, vil det derfor fortsatt være 
nødvendig å ha begrensninger på hvor store og raske flytendringer som kan tillates. Tett 
overvåking og effektiv håndtering av overføringssnitt og spenningsforhold, særlig i Sør-Norge, er 
også nødvendig.

• Hvor raskt vi fremover vil tillate å endre kraftflyten (ramping) på HVDC-forbindelsene er så langt 
ikke fastsatt. Statnett planlegger, gjennom en pilot ,å teste ut virkningen av å øke fra dagens 
ramping på 600 MW per kabel per time til 1000/1200MW. Piloten er avhengig av samarbeid 
mellom flere berørte TSOer, og en eventuell implementering av nye løsninger vil kreve enighet 
blant TSOene, aksept fra aktuelle berørte parter for mellomlandsforbindelser og godkjenning av 
regulatorer.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 13 –
Styring av aktiv effekt og rampehastighet

Statnetts anbefaling og eksisterende regelverk
• Det stilles også krav til strømretteranlegg gjennom FIKS, som har betydning for styring av aktiv 

effekt og rampehastighet:

Frekvens
• Strømretteranlegg skal ha mulighet for frekvensregulering med aktivering av en viss effektmengde i MW/Hz. 

Aktivering skal være momentant styrt, men normalt utenfor et visst dødbånd som avtales med 
systemansvarlig. Det stilles krav til responstid for hvert enkelt anlegg.

• Settpunktsoppløsningen skal være 0,01 Hz eller bedre. Elektrisk frekvensmåling skal minimum ha 
oppløsning på 0,005 Hz.

• Det stilles krav til hastighet på effektregulering for hvert enkelt anlegg.

Start- /stopptid
• Strømretteranlegg mot utlandet skal kunne være i ordinær drift umiddelbart etter at forholdene i nettet ligger 

til rette for det (eksempelvis etter gjenoppbygging) og kjøres opp til program innen 15 minutter.

• Overføringen skal kunne justeres vilkårlig i området 0 - 100 % av nominell effekt, styrt av planlagt ”rampe”, og 
skal kunne reguleres ned fra nominell effekt til null på maksimalt 30 s.
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Paragraf 13 –
Styring av aktiv effekt og rampehastighet

Statnetts anbefaling og eksisterende regelverk
• Videre er det også krav i GL SO (guideline on

electricity transmission system operation) iht. paragraf 
118, som omtaler innholdet i synkronområde avtalen, 
om at TSO skal definert en rekke krav til ramping og 
restriksjoner til dette.

• Etter vår vurdering vil kravene som skal avtales i 
SOAen ha direkte påvirkning på kravene som stilles 
gjennom forordningen for HVDC.

• I henhold til det tidligere nevnte og fremtidig utvikling 
av finere tidsoppløsning i energi- og balansemarkeder 
og SOA (synchronous area operational agreement) 
ønsker ikke Statnett å komme med noen generell 
anbefaling på område. Vår eneste anbefaling så langt 
vil være at kravene til styring av aktiv effekt og 
rampehastighet må avtales med systemansvarlig i 
hvert enkelt prosjekt, og frem til eventuelle 
overordnede krav er tilgjengelig.
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Paragraf 39 –
Krav til frekvensstabilitet for DC-tilknyttede kraftparkmoduler

Fremtiden er elektrisk

Formål med bestemmelsen

• Formål med bestemmelsen er å stille utvidede krav til DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

utover det som er definert av paragraf 38, som kort fortalt sier at DC-tilknyttede 

kraftparkmoduler skal følge kravene gitt av RfG til offshore kraftparkmoduler i paragrafene 

13 til 22. 

Statnetts anbefaling

• Kravene gitt av paragraf 39 er å anse som faste krav, og Statnett har følgelig ingen 

anbefaling utenom å referere til anbefalingene som er gitt i RfG til paragrafene 13 til 22. 

Det vises også til anbefalingen i RfG for oversikt over eksisterende regelverk. 

• Jon skal nå ta en gjennomgang av kravene som stilles gjennom RfG. 



Frekvensregulering

• FIKS

• RfG

• Utvikling

• Resonnement i RfG

• Konklusjon
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Frekvensregulering i dag

Frekvensregulering  - Vann, Vind, HVDC

Grunnleveranse - Vann

Separatdriftsegenskaper - Vann
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Utvikling

• Grunnleveransen skal vekk

• FCR-N og FCR-D markeder utvikles (frivillig deltagelse)

• RfG/HVDC er "minstekrav til reguleringsegenskaper"
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Frekvensregulering fra HVDC-PPM

• Reguleres av RfG

• Så da hopper vi til RfG…
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RfG - frekvenregulering

• Kan deles i to;
• Innstillingsmuligheter

• Funksjoner

• Statikk/droop

• Dødbånd

• Ferkvensterskel

• Respons
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Ikke identifisert noen 

kostnader – alle innstillinger 

skal være tilgjengelig

Reguleringshastighet er 

kostnadsdrivende



RfG-krav - FSM
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NB:

• Tre funksjoner for 

frekvensregulering
• FSM

• LFSM-O

• LFSM-U

• Responstid defineres 

av FSM-kravene
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Endring fra FIKS - "Kravform"
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• FIKS 

• Vannkraft 

• Krav til respons (frekvenstransient) ved 

lastsprang på eget nett/separatdrift

• Vind 

• Samme reguleringsegenskaper som vann eller 

bedre

• RfG

• Alle teknologier

• Krav til respons ved fiktivt frekvenssteg 

påtrykket regulator



~

Turb.-reg

Spennigns-

reg.

Lastsprang 

𝑓

∆𝑃𝐿

𝑃𝐺

Enkelt å simulere, vanskelig å teste



~

Turb.-reg

Spennigns-

reg.

Frekvenssprang

∆𝑓

𝑃𝐺

Enkelt å simulere, enkelt å teste



RfG – hvordan tolker Statnett kravet

• FSM og marked

• Aktiveringstid ved frekvenssteg

• SOGL
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Hva er RfG-kravet?

Fremtiden er elektrisk



FCR-marked

• Utvikling av nye markedsvilkår til FCR-N og FCR-D
• Dynamisk respons (last/frekvensrespons + stabilitet)

• Stasjonær respons (statikk + dødbånd)

• Rammeverk
• Nordisk inertia

• Nordisk dimensjonerende utfall

• Ingen nettbegrensninger (snitt, spenning eller stabilitet)

• Ikke separatdrifter
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Erstatter 

"30 sek"-kravet



RfG/HVDC - "Minstekrav til 

reguleringsegenskaper"

• Stabilitet på eget nett (reguleringsstabil, 
Open loop-stability)

• Riktige reguleringsegenskaper i LFSM 
(Last/frekvens/lukket sløyfe-respons)

• Separatdriftrespons

• Det skal ikke være konflikt med FCR-
markeder
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Riktig deltagelse og 

respons UTENFOR 

markedet



Hva betyr dette?
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"Maks 30 sek" er av mindre 

viktighet når man definerer 

minstekrav

Ser til tradisjonell norsk 

vannkraftteknikk for kriterier 

for reguleringshastighet

Vindkraft? HVDC?



Hvordan sikrer vi det?

• Utgangspunkt i;
• FIKS-krav

• Norconsult-anbefalinger

• Innspill fra Referansegruppa

• Erfaringer
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RfG

Mer utfordrende reguleringsteknikk for vann, enn for PPMs

Mindre erfaringsgrunnlag for PPM, enn for vann



Tradisjonell 

vannkraftteknikk
• Åpen sløyfe marginer – stabilitet i 

vannvei 

• Lukket sløyfe-marginer –
reguleringsevne på eget 
nett/separatdrift

• Avhenger av vannvei og tyngde
• 0 dB lukket sløyfe -> sep.drift
• 3 dB lukket sløyfe -> for småkraft 

som kan operere sammen med 
sep.driftenheter

• Responstid på frekvenssteg 
begrenses av regulatorparametre
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Påvirkning av Ti og Kp
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Vindkraft – hva påvirker 

reguleringsevnene?

• Begrenset av
• Tidskonstanter pitching – 3-5 sekunder, gir 

reguleringshastighet 20-30 %/sekund

• Spenning i internnettet (ved nedregulering)?

• Ingen rotorpendlinger

• Begrensninger i PLL (Phase Lock Loop)?
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Iboende gode 

regulerings-

egenskaper

Ramp Rate 

Limiter



PPM vs vannkraft
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• Reguleringshastighet begrenses av ulike forhold

• Vann  Regulatorparametere (stabilitet)

• Vind  Ramp rate (spenning?)/pitching (mekanisk)

• (Termisk  Primærkilde)

• Krav til reguleringshastighet for vind tilpasses 
𝑑𝑃

𝑑𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑣𝑎𝑛𝑛



PPM vs vannkraft
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Frekvenssprang
Lastsprang (0 dB-

lukket sløyfe-respons)



Krav til vindkraft

• 5% ila 10 sekunder 
• Egenskapene skal ikke begrenses unødig og ramp rate skal 

være innstillbar
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Vindkraft - minstekrav

• Stabilitet på eget nett (reguleringsstabil, 
Open loop-stability)

• Riktige reguleringsegenskaper i LFSM 
(Last/frekvens-respons)

• Separatdriftrespons

• Det skal ikke være konflikt mellom 
RfG/HVDC og FCR-markeder 
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Alltid stabil - OK

Ingen erfaring med

Ingen erfaring med

Neste slide



Konflikt med marked

• = Direkteregulerte krav tvinger frem investeringer 
som markedet burde gi insentiver for

• Iboende reguleringsegenskaper for å klare 5% ila 10 
sekunder vil alle ha uansett*  ikke "tvang" om 
investering

*Påstand

Fremtiden er elektrisk



Frekvensregulering fra HVDC

• Frekvensregulering for HVDC vil være avtalebasert, 

og dermed prosjektspesifikt

• Gjelder FCR-N/-N, LFSM, nødeffekt osv.

• Bør ikke defineres endelig i kodene
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Paragraf 47 –
Krav til frekvensstabilitet for fjern ende HVDC-omformere

Fremtiden er elektrisk

Formål og bakgrunn til bestemmelsen

• Formål med bestemmelsen er å sørge for at eier av fjern ende HVDC-omformerstasjon og 

eier av DC-tilknyttet kraftparkmodul inngår avtale om den tekniske formen på signalet som 

er gitt av paragraf 39 første ledd. 

Statnetts anbefaling

• Fast krav, og Statnett har følgelig ingen tillegg. 



Dag 2
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Generelle krav til spenningsstøtte og 

reaktiv effekt
Paragraf 18, 19, 20, 22, 40 og 48
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Paragraf 18 –
Spenningsområder

Engelsk forskriftstekst:
1.   Without prejudice to Article 25, an HVDC converter station shall 
be capable of staying connected to the network and capable of 
operating at HVDC system maximum current, within the ranges of the 
network voltage at the connection point, expressed by the voltage at 
the connection point related to reference 1 pu voltage, and the time 
periods specified in Tables 4 and 5, Annex III. The establishment of 
the reference 1 pu voltage shall be subject to coordination between 
the adjacent relevant system operators.

2.   The HVDC system owner and the relevant system operator, in 
coordination with the relevant TSO, may agree on wider voltage 
ranges or longer minimum times for operation than those specified in 
paragraph 1 in order to ensure the best use of the technical 
capabilities of an HVDC system if needed to preserve or to restore 
system security. If wider voltage ranges or longer minimum times for 
operation are economically and technically feasible, the HVDC 
system owner shall not unreasonably withhold consent.
.
.
.
5.   Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the relevant TSOs 
in the Baltic synchronous area may, following consultation with 
relevant neighbouring TSOs, require HVDC converter stations to 
remain connected to the 400 kV network in the voltage ranges and for 
time periods that apply in the Continental Europe synchronous area.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 18 –
Spenningsområder

Formål med bestemmelsen

• Sørge for at HVDC-systemer holde inne ved gitte spenningsområder og tidsintervaller, 

samt sørge for at bredere spenningsområder og tidsintervaller kan avtales mellom 

partene. Femte ledd gjelder kun det Baltiske synkronområdet og omtales ikke videre. 

Bakgrunn til bestemmelsen

• Flere av de storskala forstyrrelser som har oppstått i kraftsystemet på Kontinentet de 

senere år har sin opprinnelse i spenningssammenbrudd. For sikker planlegging og drift av 

kraftsystemet, som ivaretar spenningsstabilitet og god forsyningssikkerhet, er det kritisk 

viktig at HVDC-systemene kan forbli i drift ved de spenningsavvik som kan oppstå i 

normaldrift og ved forstyrrelser. Dette forutsetter at de spenningsområder og tidsintervaller 

som HVDC-systemene skal kunne operere innenfor er spesifisert.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 18 –
Spenningsområder

Statnetts anbefaling

• Det er entydig definert at spenningsgrensene refereres tilknytningspunktet. 

• For HVDC-systemer, som er tilknyttet spenningsnivåer med nominell driftsspenning ≥ 110 

kV og < 300 kV er kravet til i hvilke spenningsområder og tidsintervaller HVDC-systemet 

skal kunne forbli tilknyttet nettet og i drift entydig definert i EU-forordningen.

• For HVDC-systemer, som er tilknyttet spenningsnivåer med nominell driftsspenning ≥ 300 

kV og ≤ 420 kV er det fastsatt i EU-forordningen at de innenfor spenningsområdet 0,90-

1,05 pu skal kunne forbli tilknyttet nettet og i drift under en ubegrenset tidsperiode. For 

spenningsområdet 1,05-1,10 pu er det imidlertid lagt opp til at tidsintervallet for stabil drift 

skal fastsettes av systemansvarlig. 
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Paragraf 18 –
Spenningsområder

Statnetts anbefaling
• Statnetts anbefaling er at HVDC-systemene skal kunne forbli i drift i minst 60 minutter. Tiden er fastsatt 

med følgende bakgrunn:

• Det er behov for at HVDC-systemene holder inne ved kortvarige overspenninger i dette spenningsområdet. Det er 

derfor nødvendig med minimumskrav for å sikre dette.

• 60 minutter tilsvarer forventet valg i våre nordiske naboland.

• Statnetts anbefaling til tiden et HVDC-system tilknyttet angitt spenningsnivå skal holde inne ved overspenninger, 

skal samsvare med prioriteringslisten for hvilke deler av kraftsystemet som skal holde inne. I rekkefølgen mest 

robust til minst robust har vi;
• Linjer og kabler, inklusive HVDC.

• Produksjonsanlegg.

• Last.

• Den anbefalte verdien for produksjonsanlegg iht. RfG er satt til minimum 60 minutter, og med bakgrunn i forrige 

punkt er det derfor viktig å sikre at HVDC-systemene holder inne minst like lenge. Iht. vedlegg III tabell 5 kan 

heller ikke verdien settes høyere enn 60 minutter.
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Paragraf 18 –
Spenningsområder

Statnetts anbefaling

Annet ledd åpner for at det kan stilles utvidede krav til spenningsområde og tidsintervaller, dersom dette 

avtales mellom eier av HVDC-systemet og relevant systemoperatør. Statnett har ingen videre anbefaling til 

bestemmelsen, annet enn at dette kan være nødvendig i enkelttilfeller, og at dette i så måte vil være et 

prosjektspesifikt krav. 
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Synkronområde Driftsspenning Spenningsområde
Tidsintervall for stabil 

drift

Norden

≥ 110 kV og < 300 kV 

0,9 pu – 1,05 pu Ubegrenset

1,05 pu – 1,10 pu 60 minutter

≥ 300 kV og ≤ 420 kV 

0,9 pu – 1,05 pu Ubegrenset

1,05 pu – 1,10 pu 60 minutter



Paragraf 18 –
Spenningsområder

Sammenligning med eksisterende regelverk
• Det er ingen definerte krav til spenningsområde og varigheter i dagens FIKS. FIKS har dog enkelte presiseringer rundt 

spenning og i FIKS kap. 3.5 om Strømretteranlegg definerer følgende:

• Systemansvarlig kan i medhold av FoS § 15 fastsette spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv effekt i regional- og 

sentralnettet, samt vedta reaktiv regulering.

• Strømretteranlegg og tilhørende kompenseringsanlegg skal kunne regulere spenningen på eget tilknytningspunkt innenfor 

toleransegrensene gitt av FoL. I tillegg kan det være aktuelt å utnytte den reaktive kapasiteten til å støtte spenningen i sentralnettet.

• Filterkapasiteten må deles opp slik at det ikke genereres større stasjonære endringer i nettspenning enn 3 %. Dette vil være styrt av 

kortslutningsytelsen (og variasjonen) på stedet.

• Spenningsregulatoren skal virke fritt og uten unødig begrensning innenfor ytelsesgrensene for strømretter- og eventuelt tilhørende 

kompenseringsanlegg. Settpunkt for spenning (spenningsreferanse) skal kunne innstilles både lokalt og fra bemannet driftssentral.

• Kravet er utregulering av en 5 % sprangrespons i løpet av en definert tid inntil spenningen har nådd 90 % av endelig (stasjonær) 

verdi.

• Utreguleringstiden for VSC-strømretteranlegg skal være ≤ 0,5 s.

• Utreguleringstiden for SVC-anlegg og fasekompensator (statisk magnetisering) skal være ≤ 0,5 s.

• Spenningsstatikk for VSC-anlegg, SVC-anlegg og roterende fasekompensator skal kunne innstilles i området 0 – 10 %.



Paragraf 19 –
Hurtig feilstrømsbidrag – symmetriske feil 
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• Like krav som i RfG for PPM.

• Gjennomgang av Jon



Feilstrømbidrag
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Definere feilstrømbidrag
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a) how and when a voltage deviation is to be determined as well 

as the end of the voltage deviation;

• Aktivering/deaktivering innstillbart mellom Δ U1=0,7-0,9 

p.u.

b) the characteristics of the fast fault current;

• Innstillbar K-factor=2-8 (full aktivering ved ΔU2=0,125-0,5)

c) the timing and accuracy of the fast fault current, which may 

include several stages.

• 90% regulering ila. t1=60 ms , stasjonært (+/- 5%) innen t2 

= 1 sekund



𝐼𝑞 [pu]

U [pu]

𝐼𝑞,max

∆𝑈1
∆𝑈2 =
0,125 𝑝. 𝑢.

∆𝑈2 =
0,5 𝑝. 𝑢.

𝐾 = 2

𝐾 = 8

𝐼𝑞,min



𝑡 [𝑠]

𝐼𝑞[𝑝. 𝑢. ]

𝐼𝑞,𝑟𝑒𝑓

±5%

0,9𝐼𝑞,𝑟𝑒𝑓

𝑡1

𝑡2
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Paragraf 20 og 22 –
Evnen til å levere reaktiv effekt og 

modus for regulering av reaktiv effekt
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Statnetts anbefaling

• Statnetts anbefaling i de gitte paragrafene er lik som for produksjonsanlegg (gjennom 

RfG). Hans Olav vil derfor gjøre en gjennomgang av anbefalingene gitt i RfG arbeidet. 



Før gjennomgangen

• "Statnetts anbefaling" er:

"Den tekniske funksjonaliteten som trengs for 

effektiv drift og god forsyningssikkerhet"

• NVE vurderer om kravene skal ivaretas ved 

forskriftsendring/-tillegg eller veiledning
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Viktige forhold i Norge

• Norge har et svakt og distribuert nett som skaper større 
behov for reaktive reserver

• Lav kortslutningsytelse
• Mange tilfeller av separatdrift

• God regulering av reaktiv effekt gir god spenning i 
tilknytningspunktet og i systemet ved feilforløp

• God spenning gir større overføringskapasitet
• I Norge bør kravene til reaktiv effekt være lik for Type C og D 

anlegg
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Reaktiv produksjon

• Behov for å "raffinere" kravene til reaktivt bidrag 

• Regionale tilpasninger = Avtaler  

• Relevant for tekniske avklaringer:
• Analyse av reaktiv utnyttelse i dagens system

• Analyse av reaktivt behov i dagen system ved både 

driftsforstyrrelser og normaldrift

• Systemmessige, regionale og lokale behov
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Konklusjoner fra analyser og 

diskusjoner
• Regulering av reaktiv effekt/spenning fra produksjonsenheter er 

nødvendig

• Regulering av reaktiv effekt i RN og DN påvirker overliggende nett
• Overføringsgrenser, systemstabilitet og spenningsforhold ved feil i nettet

• Dagens generatorer regulerer ikke som forutsatt – responderer ikke etter 
intensjonen

• Mindre reserver til disposisjon for systemet enn forutsatt

• Viktigere å sikre riktig respons enn store volumer
• At det har gått bra til nå kan skyldes overdimensjoneringer eller at de kritiske feilene 

ikke har inntruffet
• Behovet er krevende å kvantifisere/dokumentere

• Fornuftig å utnytte kapasiteten som allerede er i nettet
• Kraftverkene er viktige for å oppnå dette
• Betinger at de reagerer etter hensikten
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Dagens krav - ytelse
• Systemansvarlig fastsetter grenser for utveksling av reaktiv effekt i 

RN og SN

• Synkrongeneratorer ≥ 1 MVA skal, referert generatorklemme, ved 
fullast legges ut med effektfaktor 

• cosφ ≤ 0,86 kapasitivt (overmagnetisert)
• cosφ ≤ 0,95 induktivt (undermagnetisert)

• Asynkrongeneratorer skal i utgangspunktet minst kompenseres for 
sitt reaktive tomgangsforbruk

• vurderes ut fra spenningen på stedet
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Dagens krav - funksjon

• Dersom ikke spesielle forhold krever det, forutsettes reaktiv 
effektutveksling mellom generatorens maks.- og min.- grenser

• MVAr- eller cosφ-regulering skal ikke benyttes uten at dette er 
avtalt og godkjent av systemansvarlig

• Ved bruk av MVAr- eller cosφ-regulering skal denne kun etterregulere
settpunkt langsomt

• Små kraftverk i lokale nett kan ha MVAr- eller cosφ-regulering
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Dagens krav - innstilling

• Spenningsregulatorer skal være av PID-type og ha mulighet for 
innstilling av statikk for aktiv og reaktiv effekt

• Begrensere for magnetiseringsstrøm og -spenning for 
synkrongenerator skal ikke stilles så lavt at reaktiv ytelse 
reduseres i forhold til generatorens kapabilitetsdiagram, og 
bl.a. hindrer dempetilsatsen i å fungere optimalt

• Minimumskrav er utregulering av en 5 % sprangrespons i løpet 
av en definert tid inntil spenningen har nådd 90 % av endelig 
(stasjonær) verdi

Fremtiden er elektrisk



Dagens krav – reaktiv respons

• Utreguleringstiden for synkronmaskiner med statisk 

magnetisering skal være ≤ 0,5 s

• Utreguleringstiden for andre magnetiserings-

systemer (feltmaskin) skal være ≤ 1,0 s
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RfG – reaktiv- og spenningsregulering
• Spenningsbånd – 15.3 og 16.2

• Reaktiv ytelse – 17.2, 18.2.b, 20.2.a, 21.3.b, 21.3.c, 21.3.d, 22, 25.4 og 25.5 

• Reguleringsmoduser – 14.5, 19.2 og 21.3.d

• Innstillinger i respektive modus - 14.2, 19.2, 21.3.d

• Ytelse i reaktiv- og spenningsregulering – 21.3.d 

• Spenningsregulator for synkrone produksjonsanlegg – 19.2

• Reaktiv- og aktiv kompensering for transformator og lange produksjonsradialer – 18.2.a og 21.3.a

• Stabil drift for alle arbeidspunkter – 17.2.b

• Fast Fault Current – 20.2.b og 20.2.c 

• Forbigående høye spenninger (High Voltage Ride Through) – ingen 

• Forbigående lave spenninger (Fault Ride Through) – 14.3.a og 16.3.a 

• Power Oscillation Damping, POD – 21.3.f

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 17 annet ledd bokstav a og b

• Regulerer rettigheten til å sette krav til anleggets evne til å levere 
reaktiv effekt

• Aktuell systemoperatør kan spesifisere evnen til å levere/trekke reaktiv 
effekt

• RfG – Magnetiseringsutstyr som kan levere konstant justerbar 
spenning 

• FIKS er mer detaljert enn RfG
• Begrensere
• Utreguleringstid for sprang
• Spenningsregulering vs. MVAr/cos φ
• Med mer
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Paragraf 18 annet ledd bokstav a

• Regulerer rettigheten til å sette ytterligere krav til 

anleggets evne til å levere reaktiv effekt

• Aktuell systemoperatør kan spesifisere ytterligere krav for å 

kompensere for magnetiseringsbehov mellom 

generatorklemmer og tilknytningspunktet
• Generatortransformator

• Kabel/linje
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Paragraf 18 annet ledd bokstav b

• Aktuell systemoperatør, koordinert med systemansvarlig, 

spesifiserer U- Q/Pmax profilen for produksjonsanlegget som 

skal tilknyttes
• Profilen kan ha en hvilken som helst form

• Skal ta hensyn til leveransekostnader av reaktiv effekt

• Skal ikke overstige "Indre grenser"

• Ligge innenfor et Q/Pmax område på 0,95 og U område på 

0,150 p.u

• Ligge innenfor "Ytre grenser"
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U – Q/Pmax profil vannkraft Norden
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Paragraf 18 annet ledd bokstav c

• Reaktiv dimensjonering ved aktiv effektproduksjon under 

merkeeffekt (P< Pmax), skal produksjonsenheten kunne 

operere ved ethvert  mulig driftspunkt i generatorens P-Q-

kapabilitetsdiagram, minst ned til det laveste stabile 

driftspunktet

• Kravene er endelig gitt og Statnett har ingen øvrige tillegg til 

bestemmelsen
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Paragraf 19 annet ledd bokstav a og b

• Regulerer type D anlegg

• Allerede behandlet i referansegruppen?
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Paragraf 20 annet ledd bokstav a

• Type B Vindkraftpark

• RSO kan sette krav til vindparkens evne til å levere/trekke 

reaktiv effekt

• RfG gjelder anlegg > 1,5 MW – FIKS regulerer krav for 

anlegg ≥ 1 MVA
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Paragraf 21 andre ledd bokstav a

• Tilleggskrav Frekvensstabilitet
• Syntetisk inertia

• Tilleggskrav til spenningsstabilitet
• Tilleggskrav for å kompensere for reaktivt forbruk/produksjon 

på tilknytningslinjer
• U-Q/Pmax-profiler ved Pn
• P-Q/Pmax-profiler ved levert effekt lavere enn Pn
• Reaktive kontrollinnstillinger (spenning, reaktiv effekt, cosφ)
• Prioritering mellom aktive og reaktive leveranser
• Kontroll av effektpendlinger
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Paragraf 21 tredje ledd bokstav a

• Tilleggskrav til spenningsstabilitet
• Kompensere for reaktivt forbruk/produksjon på 

tilknytningslinjer
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Paragraf 21 tredje ledd bokstav b

• Setter krav til reaktiv effektkapasitet ved Pmax
• U-Q/Pmax-profiler ved Pn

• Aktuell systemoperatør, koordinert med systemansvarlig, 
skal spesifisere en U- Q/Pmax profil for 
produksjonsanlegget som skal tilknyttes

• Profilen kan ha en hvilken som helst form, men størrelsen 
avgrenses av den "Indre grensen"

• Den fastsatte profilen skal ligge innenfor den ytre grensen
• Skal ta hensyn til leveransekostnader av reaktiv effekt
• Ligge innenfor et Q/Pmax område på 0,95 og U område på 

0,150 p.u
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Paragraf 21 tredje ledd bokstav c

• Tilleggskrav for reaktiv kapasitet knyttet til 
spenningsstabilitet ved produksjon mindre enn Pmax

• P-Q/Pmax-profiler ved levert effekt lavere enn Pn

• Aktuell systemoperatør, koordinert med systemansvarlig, 
skal spesifisere evnen til å levere reaktiv effekt gjennom en 
P- Q/Pmax profil for produksjonsanlegget 

• Profilen kan ha en hvilken som helst form, men størrelsen 
avgrenses av den "Indre grensen"

• Indre P- Q/Pmax profilen skal ligge innenfor intervallet angitt av 
"ytre grense" og inkludere leveranse av reaktiv effekt ved P=0.
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Paragraf 21 tredje ledd bokstav d, e og f

• Krav til reaktive kontrollinnstillinger
• Spenningsmodus

• Setpunkt 0,95 – 1,05 pu i trinn < 0,01 pu
• Statikkinnstilling mellom 2 – 7% i steg  < 0,5%

• Reaktiv [MVAr] effektmodus
• Fastsettes av aktuell systemoperatør

• Cosφ modus
• Fastsettes av aktuell systemoperatør

• Prioritering mellom aktive og reaktive leveranser
• Systemansvarlig fastsetter krav til prioritering der FRT egenskaper er påkrevet

• Kontroll av effektpendlinger
• Systemansvarlig kan kreve evne til å bidra til demping av effektpendlinger
• Spennings- og reaktive effektkarakteristikker må ikke påvirke dempning negativt
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P-Q/Pmax – profil

definert av RSO

P – Q/Pmax profil vindkraftparker Norden
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U-Q/Pmax-profil
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Parametere for Norden
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FIKS krav til vindkraft
• Gjelder generelt for vindkraftparker ≥ 1 MVA

• I utgangspunktet samme krav til som for andre kraftverk

• Kan pålegge bidrag med regulerstyrke, roterende reserve og reaktiv 
ytelse

• Skal kunne initieres regulering av aktiv og reaktiv effekt, samt frekvens
(på hver enkelt vindturbin eller via parkregulatoren)

• Ved full last legges ut med effektfaktor cosϕ ≤ 0,95 kapasitivt 
(overmagnetisert) og cosϕ ≤ 0,95 induktiv (undermagnetisert) referert 
transformatorens nettside (PCC)

• Direktekoblede asynkronmaskiner skal ha utstyr for kompensering av sitt 
reaktive forbruk. Dette utstyret skal dimensjoneres ut fra reaktivt behov i 
tilknyttet nett, og om nødvendig ha dynamisk spenningsregulering
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FIKS krav til vindkraft forts.

• Spenningsregulering – Generelt

• Systemansvarlig kan fastsette spenningsgrenser og grenser 
for utveksling av reaktiv effekt i regional- og sentralnettet, samt 
vedta den reaktive reguleringen i medhold av fos § 15

• Vindmøller med effektomformer skal utrustes med dynamisk 
spenningsregulering innenfor gjeldende krav

• Spenningsregulatoren skal ikke innstilles med dødbånd
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FIKS krav til vindkraft forts.
• Funksjoner

• Spenningsregulatoren skal virke fritt og uten unødig begrensning 
innenfor ytelsesgrensene for vindkraftparken og eventuelt tilhørende 
kompenseringsanlegg

• Settpunkt for spenning (spenningsreferanse) skal kunne innstilles 
både lokalt og fra bemannet driftssentral

• Vindkraftparker skal kunne regulere spenningen på eget 
tilknytningspunkt innenfor toleransegrensene gitt av FoL § 3. I tillegg 
kan det være aktuelt å utnytte den reaktive kapasiteten til å støtte 
spenningen i sentralnettet.

• MVAr- eller cosϕ -regulering skal ikke benyttes uten at dette er avtalt 
og godkjent av systemansvarlig. Ved bruk av MVAr- eller cosϕ -
regulering skal denne kun etterregulere settpunkt langsomt.
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FIKS krav til vindkraft forts.

• Innstilling (parametrering)
• Spenningsregulatorer skal være av PID-type og ha mulighet 

for aktiv- og reaktiv statikkinnstilling

• Minimumskrav er utregulering av en 5% sprangrespons i løpet 
av en definert tid inntil spenningen har nådd 90 % av endelig 
(stasjonær) verdi

• Reaktiv-/spenningsrespons i normaldrift og under 
driftsforstyrrelser

• Utreguleringstiden iht. ovenstående skal for hver mølle være ≤ 
1,0 s
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U – Q/Pmax profil vindkraftparker Norden
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𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

område ref. FIKS PPC = CP(b)
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𝑆𝑛 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 1 + (
𝑄

𝑃𝑛

)2 𝑆𝑛 =
𝑃𝑛

𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑛

𝑄

𝑃𝑚𝑎𝑥

=
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
2− 1

𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 = 0,66 < RfG krav på 0,95 

cos φ = 0,95 induktiv - gir 
𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

= -0,33

cos φ = 0,95 kapasitiv - gir 
𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

= 0,33
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𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

område ref. FIKS – PCC = CP(c)

cos φ132 = 0,95 induktiv - gir 
𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

= -0,331

cos φ132 = 0,95 kapasitiv - gir 
𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

= 0,327

𝑄

𝑃
𝑚𝑎𝑥

𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 = 0,66 < RfG krav på 0,95 

Linjereaktans, Xl = 0,2 pu



U – Q/Pmax profil vindkraftparker Norden
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Q/Pmax

V/p.u

-
0
,6

0
0

-
0
,5

0
0

-
0
,4

0
0

-
0
,3

0
0

-
0
,2

0
0

-
0
,1

0
0

0
,0

0
0

0
,1

0
0

0
,2

0
0

0
,3

0
0

0
,4

0
0

0
,5

0
0

0
,6

0
0

0
,7

0
0

Forbruk (Undermagnetisert - induktiv) Produksjon (Overmagnetisert - kapasitiv)

0,850

0,900

0,950

1,000

1,050

1,100

Maks. Q/Pmax område – 0,95

Maks. spenningsområde - 0,150

Ytre grenser

Indre grenser

FIKS – CP(c), Xl= 0,0086 pu – 1 km

FIKS – CP(b)

FIKS – CP(c), Xl= 0,258 pu – 30 km



Paragraf 40 –
Reaktiv effekt og spenningskrav gjeldende

for DC-tilknyttede kraftparkmoduler

Formål med bestemmelsen
• Formål med bestemmelsen er å stille utvidede krav til DC-

tilknyttede kraftparkmoduler utover det som er definert av paragraf 

38, som kort fortalt sier at DC-tilknyttede kraftparkmoduler skal 

følge kravene gitt av RfG til offshore kraftparkmoduler i 

paragrafene 13 til 22.
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Paragraf 40 –
Reaktiv effekt og spenningskrav gjeldende

for DC-tilknyttede kraftparkmoduler

Statnetts anbefaling

• Iht. første ledd bokstav a skal relevant systemoperatør koordinert med relevant TSO definere de 

spenningsområder og varigheter som gitt av tabell 9 og 10 i vedlegg VII.

• Statnett anbefaler at DC-tilknyttede kraftparkmoduler som et minimum skal kunne forbli tilknyttet nettet og 

i drift innenfor samme spenningsområder og tidsintervaller som HVDC-systemer og landbaserte 

produksjonsenheter av type D. Dette betyr at krav om drift i minimum 60 minutter i spenningsområdet 

1,10-1,15 pu anbefales for anlegg tilknyttet ≥ 110 kV og < 300 kV. Og krav om drift i minimum 60 minutter 

i spenningsområdet 1,05-1,15 pu anbefales for anlegg ≥ 300 kV og ≤ 420 kV. 

• For begrunnelse vises det til tilsvarende avsnitt i § 18, samt anbefalingene for RfG § 16 annet ledd.
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Paragraf 40 –
Reaktiv effekt og spenningskrav gjeldende

for DC-tilknyttede kraftparkmoduler

Statnetts anbefaling

Fremtiden er elektrisk

Synkronområde Driftsspenning Spenningsområde
Tidsintervall for stabil 

drift

Norden

≥ 110 kV og < 300 kV 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutter

0,90 pu – 1,10 pu Ubegrenset

1,10 pu – 1,15 pu 60 minutter

≥ 300 kV og ≤ 420 kV 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutter

0,90 pu – 1,10 pu Ubegrenset

1,10 pu – 1,15 pu 60 minutter



Paragraf 48 –
Reaktiv effekt og spenningskrav gjeldende 

for fjern ende HVDC-omformerstasjon
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Formål med bestemmelsen
• Formål med bestemmelsen er å stille utvidede krav 

til fjern ende HVDC-omformerstasjon utover det 

som er definert av paragraf 46, som kort fortalt sier 

at fjern ende HVDC-omformerstasjoner skal følge 

kravene gitt av paragrafene 11 til 39.



Paragraf 48 –
Reaktiv effekt og spenningskrav gjeldende 

for fjern ende HVDC-omformerstasjon

Statnetts anbefaling

• Iht. første ledd bokstav a skal relevant systemoperatør koordinert med relevant TSO definere de 

spenningsområder og varigheter som gitt av tabell 12 og 13 i vedlegg VIII:

• Statnett anbefaler at fjern ende HVDC-omformerstasjon som et minimum skal kunne forbli tilknyttet nettet 

og i drift innenfor samme spenningsområder og tidsintervaller som HVDC-systemer og DC-tilknyttede 

kraftparkmoduler. Dette betyr at krav om drift i minimum 60 minutter i spenningsområdet 1,10-1,15 pu

anbefales for anlegg tilknyttet ≥ 110 kV og < 300 kV. Og krav om drift i minimum 60 minutter i spennings-

området 1,05-1,15 pu anbefales for anlegg ≥ 300 kV og ≤ 420 kV. 

• For begrunnelse vises det til tilsvarende avsnitt i § 18, samt anbefalingene for RfG § 16 annet ledd.
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Paragraf 48 –
Reaktiv effekt og spenningskrav gjeldende 

for fjern ende HVDC-omformerstasjon

Statnetts anbefaling

Fremtiden er elektrisk

Synkronområde Driftsspenning Spenningsområde
Tidsintervall for stabil 

drift

Norden

≥ 110 kV og < 300 kV 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutter

0,90 pu – 1,10 pu Ubegrenset

1,10 pu – 1,15 pu 60 minutter

≥ 300 kV og ≤ 420 kV 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutter

0,90 pu – 1,10 pu Ubegrenset

1,10 pu – 1,15 pu 60 minutter



Generelle krav til FRT for HVDC-systemer
Paragraf 25, 26 og 27
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Statnetts anbefaling:

• Statnett skal i forbindelse med krav til FRT definer FRT-kurven som skal være gjeldende 

for HVDC-systemer. Kravene skal ta hensyn til kravene gitt av paragraf 18, og det som 

defineres for kraftparkmoduler iht. RfG. Under følger derfor kravene til FRT for 

kraftparkmoduler (type D – anlegg tilknyttet > 110 kV og større enn 30 MW) gitt av RfG, da 

dette vil være samme anbefalingen til FRT-kurve for HVDC-systemer.

• Jon skal nå ta en gjennomgang av kravene til FRT slik de er stilt i RfG. 

• Som beskrevet tidligere er resterende innhold i paragrafen enten prosjektspesifikke eller 

fullstendig definert. 
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Paragraf 25 –
Egenskaper for fault-ride-through



Fault Ride Through

• Håndtere forbigående feil

• Tid-spennigsprofil

• Forutsetninger;
• Før feil

• Under feil 

• Etter feil
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Hva er denne kurven?

• Nedre grense for spenningsforløpet hvor anlegget 

skal holde inne

• Hvor feilstrømmen skal mates fra for å opprettholde 

spenningen er likegyldig  FRT med og uten 

feilstrøm fra HVDC er likegyldig
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Hva er en feil?
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• Over 110 kV 

• Feil med momentan 

feilklarering

HVDC



Normal feilklareringstid

• FIKS – 300- og 420 kV-nett
• Vernsamband

• Momentan – 100 ms 

• FIKS - 132 kV-nett
• Distansevern 

• Forsinket feilklarering ved 2. sonefeil – 400 ms 
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Enkeltfeil



Bryterfeil
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• FIKS – 300- og 420 kV-nett
• Samleskinnevern

• Bryterfeil – 300 ms 

• FIKS - 132 kV 
• Distansevern

• Forsinket feilklarering ved 3. sonefeil – 700 ms 

To feil 

(linje + bryter)



Dimensjonerende feil

CT=100 ms CT=??? ms

FRT  150 ms

§46 og §39

FRT  150 ms

§25

Produsent har incentiv for momentan feilklarering 

offshore

• Lav feilstrøm  samband, e.l.

• Hindre frakobling av hele parken ved feil på èn

streng



Kravet - § 25.1
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1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

U [p.u.]

t [s]

RfG min

RfG max

0 1 2  10140 ms

250 ms



Forutsetninger - §25.2 

• Korslutningsytelse før feil 
• Tunglast

• Driftspunkt før feil (aktiv og reaktiv effekt + spenning) 
• P=Pmaks, Q=0, U=1 p.u.

• Korslutningsytelse etter feil 
• Tunglast minus feilklarert linje

• TSO skal oppgi informasjon om hvordan 
kortslutningsytelse beregnes
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Hvilke krav i forbindelse med frekvens og 

spenning er å anse som prosjektspesifikke?
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Hvilke krav i forbindelse med frekvens og 

spenning er å anse som prosjektspesifikke?

"Prosjektspesifikke krav i HVDC koden.xlsx"
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http://samhandling.statnett.no/NCSNetworkCodesStatnett/Dokumenter/DP Connection codes/Nye kravtekster/HVDC/Oppgaver i HVDC/Prosjektspesifikke krav i HVDC koden (oppdatert 18.10.17).xlsx
http://samhandling.statnett.no/NCSNetworkCodesStatnett/Dokumenter/DP Connection codes/Nye kravtekster/HVDC/Oppgaver i HVDC/Prosjektspesifikke krav i HVDC koden (oppdatert 18.10.17).xlsx
http://samhandling.statnett.no/NCSNetworkCodesStatnett/Dokumenter/DP Connection codes/Nye kravtekster/HVDC/Oppgaver i HVDC/Prosjektspesifikke krav i HVDC koden (oppdatert 18.10.17).xlsx


Avslutning 

• Frist for tilbakemeldinger (skriftlig) på det som er gjennomgått i 
møtet og sendt ut via eRoom er satt til 19.11

• Flere møter?

• Gjennomgang av oversendelse til NVE?

• Kommentarer til møtet?

• Eventuelt? 
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Takk for i dag!
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