Referansgruppe - RfG
Møte 6/17 – 27.9.2017
Statnett SF – Nydalen allé 33, 24.5.2017

Agenda
• Velkommen og innledning v/Hans Olav
•

Godkjenning av referatet fra forrige møte 4/17, 24.5.2017

•

Utestående saker fra forrige møte – gjennomgang av aksjonsliste (utsendt)

• Oppsummering og konklusjoner fra NVEs bransjerådsmøte 4.9.2017 v/Statnett
• Gjennomgang av forberedte innspill fra referansegruppen v/Energi Norge, Statkraft
• Lunsj
• Gjennomgang av forberedte innspill fra referansegruppen v/Øvrige
• Statnetts forslag til krav til frekvensregulering, stabilitet og separatdriftsområder v/Jon
• Pause
• Gjennomgang og diskusjon av krav til kraftparkmoduler v/Hans Olav

• Referansegruppens øvrige innspill og kommentarer til revidert samlenotat
• Eventuelt – neste og siste møte (14.11.2017)
Fremtiden er elektrisk

Utestående saker - aksjonsliste

• Se eget dokument på eroom

Fremtiden er elektrisk

Oppsummering og konklusjoner fra
NVEs bransjeforumsmøte 4.9.2017

Agenda for møtet
• Velkommen og status siden forrige bransjeforum v/NVE
• Oppsummering av gjennomgangen av DCC, Nordisk koordinering og
videre plan for RfG og HVDC v/Statnett

• Innspill fra bransjeorganisasjonene v/bransjeorganisasjonene
• Videre plan for behandling av kodene og funksjonskrav, NVEs videre
vurderinger og høringsprosesser v/NVE

• Diskusjon/kommentarer
• Oppsummering og avslutning
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Erfaringer fra møtet
• Få men positive tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjonene
• Begrenset deltakelse ("Distriktsenergi" og NI ikke representert)
• Ingen vesentlige innsigelser til DCC leveransen
• Olje og gass opptatt reaktive effektleveranser, cyber security / tilgang på markedssensitiv
informasjon og kostnadsfordeling ved overharmoniske forstyrrelser i nettet

• NVE foreslo opplegg for harmonisering og koordinering av regelverk
• Begrenset respons på forslaget

• Etterlyst klarere tilbakemelding på videre fremdrift etter leveransene til NVE
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EU-forordninger:
type anlegg, klassifisering

HVDC
DCC
RfG

Nettanlegg (fos §14)

Av RSO
Spesifiseres
ved tilknytning

Av RSO i
koordinering
med TSO

Spesifisering/veiledning
Krav
Datautveksling
Tester
Rapporteringssystemer
Idriftsettelsesdokumenter
Vurdering av unntakssøknader
Vurdering av vesentlig endring

Av RSO
Spesifiseres
lokalt

Av RSO i
koordinering
med TSO

Spesifiseres
nasjonalt av
TSO eller RSO

Fullstendig
definert

ikke fullstendig inkludert i
tilknytningskodene

NVE skal godkjenne
forslag til nasjonalt
spesifiserte
krav. (RfG
Godkjennes
av
NVE
Art 7.4)

Standardisering av
RSO-krav

* RSO = relevant (tilknyttet)
nettselskap

HVDC
DCC
Oversatt ordrett
+ evt RfG
EØS-tilpasninger

Norske forskrifter

Standarder utarbeides
av CENELEC, NEK gir
norske innspill gjennom
NK8

Europastandarder
(type A, B?)

Vise/referer til

Forslag: at Statnett og bransjen
utarbeider en nasjonal veileder som
inkluderer alle funksjonskravene i
kraftsystemet. (nett og produksjon).

Nasjonal veileder for
funksjonskrav i kraftsystemet
(FIKS 20XX) ??

Gjennomgang av forberedte innspill
fra referansegruppen

RfG-krav ved vesentlige endringer i eksisterende anlegg
Anders Sivertsgård, Energi Norge
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§ 3 og § 4 - Virkeområde

•

Disse foilene presenterer foreløpige synspunkter til diskusjon i RfGreferansegruppen. De representerer ikke nødvendigvis endelige
synspunkter fra Energi Norges medlemmer i referansegruppen.
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Hovedforståelse av virkeområde
• § 3 og 4 i RfG-forordningen regulerer forordningens virkeområde.
• I § 3, 1. ledd heter det bl.a. at: The connection requirements shall apply to new power generating
modules considered significant in accordance with Article 5 (Article 5: Klassifisering av anlegg etter
størrelse og nettilknytning)
• I § 4.1 heter det bl.a. at existing power modules are not subject to the requirements of this
Regulation, exept where a type C or D type power generating module has been modified to such
an extent that its connection agreement must be substantially revised.

Hovedregelen er at virkeområde er nye anlegg. Eksisterende anlegg omfattes
kun ved vesentlige endringer i hvert enkelt tilfelle eller basert på generelt
forslag fra TSO til regulator. I sistnevnt tilfelle skal det gjennomføres kost/nytte
analyse. Beslutningsmyndighet hos nasjonale myndigheter
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Dagens regelverk for eksisterende anlegg
•

Energilovsforskriftens § 3-5. Plikter ved konsesjon for elektriske anlegg.
•
•

•

Gjelder drift, tilstandskontroll, vedlikehold og modernisering
Krav om at konsesjonsgitt kapasitet og øvrig funksjonalitet opprettholdes i hele konsesjonsperioden, og at
anleggsdokumentasjon oppbevares.

FoS § 14-1. Regulering av endringer i eksisterende anlegg. «Systemansvarlig skal fatte vedtak om
godkjenning»
•

Bestemmelsen om at systemansvarlig skal godkjenne endringer av anlegg er ikke strengt håndhevet.

Eksisterende praksis av § 14-1 er lite rigid og noe basert på tillit og kjennskap til
kraftsystemet hos systemansvarliges og selskapenes driftspersonell. Nåværende
regler begrenset til system/komponent som skiftes ut. Alle viktige
beslutningsfullmakter knyttet til regelutforming og -oppfølging ligger hos nasjonale
myndigheter.
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Konkrete tilbakemeldinger basert på forslag fra Statnett
- tabell 1 (I)
Type av endring

Egenskaper som
kan påvirkes

Vurdering

Effektøkning:
Utskifting hovedkomponent
Utskifting deler av
hovedkomponent
Uten utskifting av
hovedkomponent
Endring av fallhøyde
Reduksjon av vanntap

FRT-egenskaper

Dette er trolig OK basert på enighet
om FRT-krav på 150 ms. Men
usikkerhet for eldre anlegg

Effektøkning:
Utskifting hovedkomponent
Utskifting deler av
hovedkomponent
Uten utskifting av
hovedkomponent
Endring av fallhøyde
Reduksjon av vanntap

Krav til evne å
levere/trekke reaktiv
effekt (effektfaktoren),

Dette er ikke OK. Det er usikkerhet
om merkostnaden, bl.a fordi dette vil
variere fra anlegg til anlegg. Men ser
potensielt store merkostnader for å
oppfylle krav

Separatdriftegenskape
r
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Konkrete tilbakemeldinger basert på forslag fra Statnett
- tabell 1 (II)
Type av endring

Egenskaper som
kan påvirkes

Vurdering

Skifte av elektronisk
Frekvensregulering,
turbinregulator,
separatdriftegenskaper
servosystem/trykkoljeanlegg,
ledeapparatanlegg eller injektorer

Dette er ikke OK. Det er usikkerhet
om merkostnaden, bl.a fordi dette vil
variere fra anlegg til anlegg. Men ser
potensielt store merkostnader for å
oppfylle krav

Skifte av magnetiseringssystem
eller hovedkomponenter i dette
som magnetiseringsutstyr,
magnetiseringstransformator,
spenningsregulator, dempetilsats
og/eller kontrollenhet (elektronikk
for styring av
magnetiseringssystemet)

Spenningsregulering

Dette er ikke OK. Det er usikkerhet
om merkostnaden, bl.a fordi dette vil
variere fra anlegg til anlegg. Men ser
potensielt store merkostnader for å
oppfylle krav

Skifte av hele eller vesentlige
deler av hjelpekraftanlegg for
oppstart fra spenningsløst nett,
f.eks. batterier,
nødstrømsgenerator, strømretter
og/eller kontrollanlegg.

Evne til oppstart fra
mørk stasjon

Dette vil trolig være håndterbart
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Tilleggsmomenter skaper usikkerhet
•

Regelverket:
•

•
•

Nytt regelverk ikke fullstendig kjent, dermed ikke mulig å overskue konsekvensene for
eksisterende anlegg
Fremtidige endringer i regelverket vil føre til ukjent krav som eksisterende anlegg må oppfylle
ved senere oppgraderinger
Omfang av test- og kontrollregime er generelt uklart

• Alternative måter å sikre ressurser som bør være gode alternativer til
RfG-krav:
•
•

Krav i konsesjonsvedtak (Energilovforskriftens § 3-5a)
Markedsbaserte løsninger
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Konklusjon
• Har forståelse for at systemansvarlig trenger virkemidler i systemdriften for å
sikre høy forsyningssikkerhet.
•

Deler ikke bekymringen for at RfG er nødvendig for å opprettholde
virkemidler og ressurser fra eksisterende anlegg. Anleggskonsesjon gir plikt
til å holde anlegget i forsvarlig stand.

• Markedsløsninger bør kunne etableres for å ivareta behov for enkelte typer
ressurser.
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Høy forsyningssikkerhet og leveringspålitelighet siden 1997

kilde: NVE, Drift av kraftsystemet 2016

2017
RFG
INNSPILL TIL MØTE 27
SEPTEMBER

Geir Aalvik

Krav som oppfattes å ligge i grenseland
strenge linje (ref. Oppgave fra sist møte)
FRT var på streng linje men etter endring av
kravet til RfG min er dette OK
Øydriftsegenskaper og overgang til øydrift bør
undersøkes nærmere i form av case analyser
basert på de nye kravene. Casene bør synligjøre
om kravene er akseptable eller kostnadsdrivende

Side
19

Det er kostnader forbundet med å drifte og
vedlikeholde svart start egenskaper for
stasjoner/aggregater. Markedsbaserte løsninger
er å foretrekke fremfor krav

Krav som oppfattes å ligge i grenseland
strenge linje (ref. Oppgave fra sist møte)
Levering av reaktiv effekt er en kostnad som
produsentene må betale for ved bygging av nye
aggregater. RSO skal definere en profil innenfor
gitte rammer ifølge RfG. RSO bør utføre
kostnyttevurdering av denne profilen.
Hjørnene (nedre venstre og
øvre høyre) i diagrammet
kan være kostnadsdrivende
Vurdere markedsløsninger
Side
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Krav som oppfattes å ligge i grenseland
strenge linje (ref. Oppgave fra sist møte)
Å innføre kravene i RfG for endring på
komponentnivå i eksisterende anlegg oppfattes å
være på streng linje. Dette punktet er imidlertid
ikke ferdigstilt.

Side
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Krav uten å skremme bort lønnsomme
oppgraderinger?
Markedsløsninger er trolig den beste måten å
regulere dette. Investeringer som gir lønnsomhet
vil normalt bli utført.
Faste krav til anlegg ved endring er «farlig» fordi
det kan medføre at utbygginger ikke blir
lønnsomme. Eksempel:
Bytte magnetisering: Man kan påvirke parametere i
regulatoren men ikke generatorens fysiske
egenskaper. Eksempelvis ikke endre reaktiv
dimensjonering.
Side
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Størrelsen på lastendringer og øydrift
Produsentene avklarer i hvilken grad størrelsen på
lastavslag og –påslag påvirker installasjon- og
driftskostnaden og nytteverdien av å sikre
egenskaper for vellykket overgang til separatdrift, gitt
at tilstrekkelig evne til svartstart er sikret
Varierer mye må prøves på hvert enkelt anlegg
Det er mange mulige senario ved overgang til
øydrift. Nytteverdien er trolig større hos netteier
enn hos produsent.
Side
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Frekvensreguleringsegenskaper
Hvilke frekvensreguleringsfunskjonalitet ville
produsentene valgt dersom de fritt kunne velge uten
krav og hva ansees som mest hensiktsmessig for
systemet sett fra et produsentperspektiv
Ingen krav til frekvensreguleringsegenskaper
utover øydriftsegenskaper.
Markedsbasert løsning for frekvensregulering der
det stilles krav til de anlegg som ønsker å delta i
den markedsbaserte løsningen
Side
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Kompensasjon for øydriftsegenskaper

Frekvensreguleringsegenskaper- ikke direkte RfG
relatert
Krav separatdriftsregulering og fleksibel FCR
LFSM må ha samme krav for alle aggregat som er
kvalifisert for FCR-D må ikke få strengere krav enn
andre når de ikke har tilslag av FCR-D
FSM og LFSM sikres ved at det er krav til øydrift. At
LFSM kreves som en fast innstilling i et aggregat
som deltar i et fungerende FCR marked kompliseres
turbinregulatoren og er fordyrende for innføring av
nytt FCR- marked
Side
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Frekvensreguleringsegenskaper
FSM notat
Krav til innsving etter 1 % last endring (FIG 4)?
Krav til spesifikk statikk størrelse?
Gitt at Norconsult beregninger stemmer ser tabell 1
ok ut for nye kraftverk. Ikke for eksisterende
installasjoner.

Side
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TAKK
FOR OPPMERKSOMHETEN
Geir.Aalvik@Statkraft.com
www.statkraft.no

RfG OG FCR
Kommentarer til Krav til separatdriftsregulering og fleksibel FCR
(2375815) og
Implementering av frekvensreguleringskrav i RfG –
koordinering mot markedsløsninger. (11.05.2017)

Innledning


Notater¹ fra Statnett har til nå skissert ganske mange
og til dels kompliserte algoritmer for å tilfredsstille både
markedskrav til FCR-N/D og RfG-krav FSM og LFSM



FCR-D skal aktiveres selv om det ikke har tilslag.
- FCR-D er et markedskrav som krever prekvalifisering. Det
kan derfor ikke brukes som ekstra krav til LFSM



Vår erfaring med modusbytter er blandet.
- Vi har eksempler på at turbinregulatorer ikke har detektert
øydrift.



I Sverige hvor det er mere vanlig med modusendringer.
- Hyppige modusendringer pga urolig frekvens
- Manglende omkoblinger pga uklare regler

¹ Krav til separatdriftsregulering og fleksibel FCR (2375815) og
Implementering av frekvensreguleringskrav i RfG – koordinering mot markedsløsninger. (11.05.2017)

Aktivering av øydrift fra eksternt apparat
FCR-I


ProSmart prosjektet på NTNU jobber bl.a. med
Øydriftdetektering.



Kraftprodusenter har ikke komplett nettbilde.
Øydriftdetektering i turbinregulatoren er
begrenset.



Statnett har ansvar for drift av
øydriftdetekteringen.
- Eventuelt blokkere PFK
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Hvis det opprettes en inngang i turbinregulator
for aktivering av øydrift.



Øydriftsignal kan overføres til SCADA for
blokkering av aFRR reguleringer.



FCR-I
- Kan aktiveres av eksternt signal
- Frekvens f<49,0 eller f>51,0 Hz

Aktivering av FCR-moduser
FCR-N og FCR-I


FCR-I dekker kravene til Øydrift, FSM,
LFSM-O og LFSM-U
- Aktiveres av eksternt signal
- Frekvens f<49,0 eller f>51,0 Hz
- Omkobling til FCR-I endrer statikk



FCR-N dekker også kravene til FSM og
LFSM
- Aktivering av LFSM skjer ved at frekvensen
går ut over et eventuelt dødbånd på 49,5 50,5 Hz.
- Dvs eventuelle dødbånd ligger i en normal
modus.
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Aktivering av FCR-moduser
FCR-D


Ny FCR-N og ny FCR-D spesifiseres etter
nordiske markedskravene.



FCR-D er ment å stabilisere frekvensen under et
N-1 utfall. Noe som kan skje uavhengig av
frekvensen. Aktiveringsgrensene på 49,9 og 50,1
er derfor kunstig.
- FCR-D foreslås endret til en rask reserve for godt
egnede aggregat. Når FCR-D er koblet inn er den aktiv
i hele frekvensområdet mellom 49,0 og 51,0
- Eventuelt kan FCR-D aktiveres med derivat på |df/dt| >
0,2 Hz/s
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FCR-N er en mere langsom reserve. Når den er
aktiv vil den også gjelde mellom 49,0 og 51,0 Hz
- Deaktivering av FCR gjøres med dødbånd på FCR-N
mellom 49,5 – 50,5 Hz.

TAKK
Petter Lie
25. September 2017

www.statkraft.no

Gjennomgang av forslag til krav for
frekvensregulering, stabilitet og
separatdriftsområder

Innhold
• Kravet

• Hensikt/betyning/kontekst
• Kontekst

• Statnetts anbefaling
• Bakgrunn til anbefalingen

• Vurderinger
• Anbefalinger fra Norconsult
• Simuleringer

• Marked vs. RfG
• Konklusjoner

Fremtiden er elektrisk

RfG-krav - FSM

Fremtiden er elektrisk

RfG
• FSM og marked
• Aktiveringstid ved frekvenssteg
• ….

Fremtiden er elektrisk

Hva er RfG-kravet?

Fremtiden er elektrisk

SOA - erfaringer med dagens krav?
• Ikke sett noen tester hvor 50%/5sekunder
100%/30sekunder er oppfylt
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Utvikling
• Grunnleveransen skal vekk

• FCR-N og FCR-D markeder utvikles
• RfG er minstekrav til regulering

Fremtiden er elektrisk

RfG-implementering – hva vil vi
sikre?
• Stabilitet
• På eget nett (reguleringsstabil)

• Riktige reguleringsegenskaper i LFSM
• Det skal ikke være konflikt mellom RfG og FCRmarkeder
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Hvordan sikrer vi det?
• Utgangspunkt i;
•
•
•
•
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FIKS-krav
Norconsult-anbefalinger
Innspill fra Referansegruppa
Erfaringer

FIKS
• Separatdrift
•
•
•
•
•
•
•
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Stabil på eget nett
Ta/Tw > 4
80% lastavslag uten utfall
Frekvenstransient på 0,6% pr 1% lastendring på eget nett
Frekvensgrenser
Tidskonstant servo
Med mer…

Norconsult
• FIKS 2012;
•

"FIKS 2012 berører stabilitet fra ulike vinklinger i ulike deler:
a)
𝑇𝑎 /𝑇𝑤 > 4
b)
c)

Fasemargin og forsterkningsmargin i åpen sløyfe sett i sammenheng med regulatorinnstillinger
«Tåle» overgang fra 100 % til 20 % last. Mulig tolkning kan være at dette skal skje innenfor tillatte
minimumsinnstillinger av frekvensvern: 57 Hz / 55 Hz i 10 s.

Ingen av kriteriene [anm. FIKS] overensstemmer med hva dominerende aktører i forbindelse med utbygging
av vannkraft i Norge faktisk har benyttet ved stabilitets-og reguleringsmessig optimalisering de siste 40 år."

• RfG
•

"Oppsummert ut fra sammendraget over er ikke sammenheng mellom lastsprang og frekvenstransienter i
isolert drift behandlet i RfG. Uten en slik sammenheng, fås ikke meningsfulle ikke krav til regulering av et
separat nett av karakter som kan oppstå i Norge.
Med frekvensgrenser som angitt i RfG, er bare meget små lastsprang ved isolert drift mulige uten at
roterende energi eller vannvegenes egenskaper økes til helt urealistiske nivå i norske anlegg."

•
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"Krav i RfG vurderes ikke å gi ønsket utforming av vannkraftenheter som er påkrevet for samfunnsmessig
gunstige egenskaper i det norske systemet. Krav som er identifisert som meget verdifulle, er fraværende, og
krav som er uttalt – spesielt responstid på frekvensendringer, er helt uegnet for stabil styring av
vannkraftaggregat."

Statnetts anbefaling

Fremtiden er elektrisk

Statnetts anbefaling for reguleringsegenskaper
Kritikalitet

Samkjøring

Separatdrift, delta/bygge
opp

Separatdrift, håndtere
overgang

Effektrespons 5%/9
sekunder uten
regulatormetning ved 5%
lastsprang

Effektrespons 5%/9-13
sekunder uten
regulatormetning ved 5%
lastsprang

Effektrespons 5%/5 sekunder
uten regulatormetning ved 5%
lastsprang

Tilsvarer +3 dB CL-margin

Tilsvarer +3 dB CL-margin

47,5-51,5 Hz

45-60 Hz

Stabilitetsmarginer; > 25
grader fasemargin og > 3
dB forsterkningsmargin

Stabilitetsmarginer; > 25
grader fasemargin og > 3
dB forsterkningsmargin

Effekt
< 30 MW

Tilsvarer 0 dB CL-margin
45-60 Hz

> 30 MW

Effektrespons 5%/5-7
sekunder uten
regulatormetning ved 5%
lastsprang
Tilsvarer 0 dB CL-margin
45-60 Hz
Stabilitetsmarginer; > 25
grader fasemargin og > 3
dB forsterkningsmargin
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Ledeapparat må klare 5%/sek
inkl. linearisering
Teknologiavhengige
dimensjonerings-hensyn for
overgang
Stabilitetsmarginer; > 25 grader
fasemargin og > 3 dB
forsterkningsmargin

NB – Dette er en verktøykasse
• Kom gjerne med innspill på hvor og hvem og hvorfor
separatdriftsegenskaper skal kreves og hvem som
skal betale for det, men… Det endrer ikke den
tekniske vurderingen

• Det er ikke en del av RfG-implementerinen å
bestemmes
Fremtiden er elektrisk

Bakgrunn til anbefalingen

Fremtiden er elektrisk

Norconsult-rapport – konklusjoner krav til separatdrift
• Grenser i RfG er ikke forenlig med praktisk separatdrift av vannkraftaggregat.
• 0 dB-kriteriet for stabilitet bidrar til sikring at frekvens ikke faller under nivå som starter
lastfrakobling.
• Krav om stabilitet med noe dårligere respons - f. eks +3 dB - enn hva som normalt er blitt krevet
kunne vært en god løsning mellom f. eks 10 og 20 MW – subsidiært opp til 30 MW, men da bør
regionalnettforhold vurderes spesielt.
• Krav som er uttalt i FIKS2012 om Ta/Tw >4 samt retningslinjer i kapittel 7 om fasemargin og
forsterkningsmargin og regulatorinnstilling bør erstattes med kriterier med bedre teoretisk
forankring som faktisk er blitt benyttet gjennom 40 år.

• Da noen verktøy simulerer i tidsplanet (se eksempler på beregningsresultat i tidsplanet på
illustrasjon 9, 12, 14 og 15) kunne med fordel også kriterier angis for å bedømme beregninger
som gjøres i tidsplanet.
• FIKS 2012 inneholder sprikende krav som hver for seg henviser til stabilitet. Krav om 100 % til 20
% lastavslag innenfor visse frekvensgrenser burde nok lempes på. Kostnader for å bygge anlegg
som klarer slik overgang er ikke avskrekkende (anslagsvis 1 % av total investeringen, 5 % av
turbinprisen, se 6.7.5.5). Nytten er på den annen side stor bare i områder med kraftintensiv
industri eller annet forbruk med høye avbruddskostnader.
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Statnetts vurderinger
• Norconsults krav er dekkende for separatdrifter – statnett ser
det nødvendig å sikre reguleringsegenskaper for "samkjøring"
også, dette med bakgrunn i LFSM-O/-U-funksjonene
• Krav til stabilitetsmarginer bør bestå, men
reguleringsegenskaper kategoriseres ikke av
regulatorparametere, men lukket sløyfe-marginer/tidsresponser
• Kravene bør i størst mulig grad være "signal-inn-respons-ut"basert, ikke detaljregulere tyngde, vannvei osv. Veiledning kan
gi tommelfingerregler.
Fremtiden er elektrisk

"Form på anbefaling"
• Norconsult og FIKS; Lastsprang
• RfG; Frekvenssprang
• Metode: Reguleringsegenskaper iht. til behov om
lastsprangrespons  Resulterende
frekvenssprangrespons med samme
reguleringsparametre
Fremtiden er elektrisk

Lastsprang

~
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Spennignsreg.

Turb.-reg

𝑓

Frekvenssprang
𝑇𝑤

𝑇𝑠

𝑇𝑎

~

𝑃𝐺

Spennignsreg.

Turb.-reg

𝐾𝑝 , 𝑇𝑖 , 𝑇𝑑

∆𝑓

Frekvenssprang
𝑇𝑤

𝑇𝑠

𝑇𝑎

~

𝑃𝐺

Spennignsreg.

Turb.-reg

𝐾𝑝 , 𝑇𝑖 , 𝑇𝑑

∆𝑓

Simuleringer – eget nett
0/3 dB-simuleringer

𝐹 𝑠 = 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
𝐺 𝑠 = 𝐹𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
(𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑒)

𝑇𝐹𝐶𝐿 (𝑠)

𝑆(𝑠)
𝑓𝑟𝑒𝑓

+
-
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𝜀

𝑃𝐿
𝐹(𝑠)

𝑃𝐺

+

-

𝐺(𝑠)

𝑇𝐹𝐶𝐿 𝑠 = 𝑙𝑢𝑘𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑙ø𝑦𝑓𝑒
𝑓

𝑆 𝑠 = 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡
𝑇𝐹𝑂𝐿 𝑠 = 𝑑𝑒𝑛 𝑆 𝑠 − 1
= å𝑝𝑒𝑛 𝑠𝑙ø𝑦𝑓𝑒

𝐹(𝑠)

𝑃𝑟𝑒𝑓

+

𝑏𝑝

+
+
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𝑃𝐼

1
𝑇𝑠 𝑠 + 1

−𝑇𝑤 𝑠 + 1
0,5 𝑇𝑤 𝑠 + 1

Simuleringer – i systemet
𝑆(𝑠)
𝑓𝑟𝑒𝑓

+
-

𝜀

𝐹 𝑠 = 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑇𝐹𝐶𝐿 (𝑠)
𝑃𝐿
𝐹(𝑠)

𝑃𝐺

+

-

𝐺(𝑠)

𝑓

𝐺 𝑠 = 𝐹𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
(𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀𝐸𝑇𝑆 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑒)
𝑇𝐹𝐶𝐿 𝑠 = 𝑙𝑢𝑘𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑙ø𝑦𝑓𝑒
𝑆 𝑠 = 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡
𝑇𝐹𝑂𝐿 𝑠 = 𝑑𝑒𝑛 𝑆 𝑠 − 1
= å𝑝𝑒𝑛 𝑠𝑙ø𝑦𝑓𝑒

𝐺 𝑠 er tyngden til synkronområdet -> 𝐺(𝑠) demper "alt" og 𝐹(𝑠) påvirker ikke
frekvensen -> tilbakekoblingen er null -> responsen til 𝑃g = F s ∗ fref (s)
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Modellen (Scriptet)
• Ligner på modellen til FCP-prosjektet

• SISO – Single Input Single Output-modell
• Forenklet modellert vannvei
• PI-regulator
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Modellen
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Validering – 𝑃𝑔 /𝑓𝑟𝑒𝑓

∆𝑷 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟑 𝒑𝒖
= 𝟒𝟐. 𝟖𝟒 𝑴𝑾

∆𝑷 = 𝟒𝟑 𝑴𝑾
= 𝟎, 𝟏𝟓𝟒 𝒑𝒖

∆𝑷 = 𝟎, 𝟏𝟑 𝒑𝒖
= 𝟑𝟔. 𝟒 𝑴𝑾

∆𝑷 = 𝟑𝟓 𝑴𝑾
= 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 𝒑𝒖
𝟓𝟎 𝒔𝒆𝒌
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𝟓𝟎 𝒔𝒆𝒌

Validering - 𝑓/𝑃𝐿
∆𝑓𝑠𝑡𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛æ𝑟 = 0,105 − 0,11 𝐻𝑧
∆𝑓𝑠𝑡𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛æ𝑟 = 0.107 𝐻𝑧
∆𝑓𝑁𝐴𝐷𝐼𝑅 = 0,62 𝐻𝑧
∆𝑓𝑁𝐴𝐷𝐼𝑅 = 0.705 𝐻𝑧
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Hva skal simuleringene vise
• Forholdet mellom frekvensplan og tidsplan

• Resulterende respons ved frekvenssteg gitt
reguleringsegenskaper definert ved laststeg
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Hvilket vannkraftverk?
• 48 stk
• 24 stk tunet til 0 dB

• 24 stk tunet til 3 dB

• Alle med ulik tyngde og vannveikonstant
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O dB - vannkraftverk
Ty [s]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Tw [s]
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

OP GainMarg OL Phase Marg
[dB]
[grader]
CL Gain [dB]

Ta [s]
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60

3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
3,60
4,80
6,00
7,20
8,40
9,60
4,20
5,60
7,00
8,40
9,80
11,20
4,80
6,40
8,00
9,60
11,20
12,80

3,03
3,10
3,16
3,21
3,24
3,26
3,58
3,02
3,77
3,84
3,89
3,24
4,15
4,29
4,38
4,48
4,54
3,16
4,74
4,87
4,05
5,09
5,19
5,22

48,95
48,53
48,30
47,83
46,23
44,53
49,09
39,02
49,13
48,27
47,44
37,28
48,99
49,58
48,38
48,71
47,66
30,67
49,61
48,02
36,56
47,02
47,36
44,87

-0,04
-0,04
0,02
0,08
0,26
0,43
0,01
-0.01
-0,02
0,05
0,12
0,05
0,04
-0,06
0,02
-0,03
0,04
-0,02
-0,05
0,04
0,02
0,05
-0,01
0,18

Frekvensavvik
[%/%lastsprang]
-0,86
-0,82
-0,79
-0,78
-0,76
-0,75
-0,79
-0,67
-0,73
-0,72
-0,71
-0,62
-0,74
-0,71
-0,69
-0,68
-0,67
-0,53
-0,70
-0,67
-0,57
-0,64
-0,64
-0,62

3 dB - vannkraftverk
Ty [s]
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tw [s]
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

OP GainMarg OL Phase Marg
Frekvensavvik
[dB]
[grader]
CL Gain [dB] [%/%lastsprang]

Ta [s]
0,80
1,00
1,10
1,25
1,40
0,80
1,00
1,10
1,25
1,40
0,80
1,00
1,10
1,25
1,40
0,80
1,00
1,10
1,25
1,40
0,80
1,00
1,10
1,25

2,40
3,00
3,30
3,75
4,20
2,60
3,25
3,58
4,06
4,55
2,80
3,50
3,85
4,38
4,90
3,00
3,75
4,13
4,69
5,25
3,20
4,00
4,40
5,00

3,03
3,10
3,12
3,16
3,18
3,28
3,35
3,38
3,42
3,45
3,52
3,60
3,64
3,68
3,71
3,77
3,86
3,90
3,95
3,98
4,02
4,11
4,15
4,20

53,90
54,73
54,53
54,08
53,52
55,33
55,76
56,02
55,45
54,77
56,01
56,67
56,90
56,52
55,73
57,09
57,26
57,47
57,36
56,47
57,52
57,59
57,78
57,61

3,00
2,99
3,04
3,11
3,19
2,99
3,00
2,99
3,07
3,14
3,02
2,99
2,99
3,03
3,10
2,98
3,00
2,99
3,00
3,08
2,99
3,00
2,99
3,01

-1,29
-1,27
-1,25
-1,24
-1,22
-1,25
-1,23
-1,22
-1,20
-1,19
-1,22
-1,19
-1,19
-1,17
-1,16
-1,19
-1,17
-1,16
-1,15
-1,13
-1,16
-1,14
-1,14
-1,13

Tidsrespons lastsprang – 0 dB

Statnetts foreløpige anbefaling lastsprang
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Tidsrespons lastsprang – 3 dB

Statnetts foreløpige anbefaling
lastsprang
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Tidsrespons frekvenssteg – 0 dB/12% statikk
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Tidsrespons frekvenssteg – 3
dB/12% statikk
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Hva skulle vi passe på i RfG? Stabilitet

30 sek
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RfG-krav - FSM
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RfG-krav – Separatdrift §15.5.b
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Teknologiavhengige hensyn
• Evner til å klare en overgang (innenfor frekvensgrensene og
antatt 0 dB-lukket sløyferegulering);
• Pelton;

• Påslag – 15% med riktige designhensyn for å unngå regulatormetning
• Avslag – 80%+ grunnet rask deflektorstyring, men grunnet treg åpnetid på
deflektor og nåler kan utfall på overfrekvens oppstå

• Francis;

• Påslag – 15%
• Avslag – 40-60% med normal konstruksjon, 80% kan oppnås med
sikkerhetsventil men er ikke normalt å benytte i nyere utbygginger grunnet
(relativt høy) risiko for feil

• Kaplan;

• Har antagelig problemer med overganger større enn +15/-30%

• Alle de foregående punktene kan og vil begrenses av
vannvei/svingesjakt/trykkammer/sikkerhetsventil/oljetrykkanleg
g/minstevannføring med mer.
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Marked vs. RfG
• Som vist – RfG-valg; 𝑡2 ≫ 30 𝑠𝑒𝑘

• Markedsvilkår - 𝑡2 = 30 𝑠𝑒𝑘? Antageligvis ikke
• Men…. 𝑡2,𝑅𝑓𝐺 > 𝑡2,𝐹𝐶𝑅
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Marked
• En KPI – Key Performance Indicator – for FCRutviklingen er "Antall eksisterende som oppfyller
kravene"
• Vi overlater til FCR-utviklingen å legge kravene på
et nivå som sikrer god markedskvalitet
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Konklusjon - Samkjøring
• Vi velger en tid lengre enn 30 sekunder for effektregulering på
frekvenssprang av stabilitetshensyn
• Det er Statnetts konklusjon at valg i området 30 sekunder og under er
valg som gir frekvensreguleringsegenskaper a la markedsdesign
• I operasjonaliseringen vil derfor Statnett benytte muligheten til å velge
lengre reguleringstid på frekvenssprang for å sikre stabilitet sammen med
tilfredsstillende reguleringsegenskaper;
• For type C; tidskonstant (63% utregulering) innen 300 sekunder ved 12% statikk og
frekvenssprang på 0.3 Hz frekvenssprang (hvilket gir 5% lastendring)
• For type D; tidskonstant (63% leveranse) innen 150 sekunder ved 12% statikk
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Konklusjon - Separatdrift
• Samme konklusjoner som for samkjøring – stabilitet er prioritet en – da
må nødvendigvis 𝑡2 > 30 𝑠𝑒𝑘
• Simuleringer viser at det er vanskelig å generalisere egenskapene separatdriftskrav vil antagelig være gjenstand for mer utdypende
verifisering enn kun frekvensstegprøve (enten simuleringer eller prøver)
• §15.5.b er svært lite dekkende sammenlignet med nåværende krav til
separatdriftsegenskaper – Statnett anbefaler at nasjonal tilpasning av RfG
utvides med mulighet til å spesifisere separatdriftsegenskaper bedre;
• Separatdriftsreguleringsegenskaper
• Overgang til separatdriftsegenskaper
• Mulighet for å ta teknologiavhengige hensyn
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Viktige poenger
• RfG er minstekrav, hensiktsmessig å gjøre kravene
og kravetterlevelsen enkel = frekvenssteg

• Hvor det er krav om separatdrift –
deltagelse/oppbygning eller overgang – må
antagelig kravetterlevelsen blir mer omfattende,
stabilitetsprøver og frekvensreguleringsegenskaper
(a la FCR-prekvalifisering).
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NC-RfG og Kraftparkmoduler
Referansegruppemøte
Oslo, 27.9.2017

Krav til PPM basert på krav til
synkrongeneratorer
• Mange av kravene allerede behandlet

• Gjennomgangen en oppsummering
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§20 Type B PPM
• Type B skal tilfredsstille kravene satt for:
• §13 Type A Synkrongeneratorer (- §13.2.b)
• §14 Type B Synkrongeneratorer
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§§ 13 og 14 Omhandler
(eksl. §13.2.b)
• Frekvensregulering og –stabilitet
• Automatisk gjeninnkobling
• Robusthet – FRT-krav
• Systemgjenoppbygging
• Systemkoordinering
• Kontrollsystemer og –settinger
• Vernutrustning og –innstillinger
• informasjonsutveksling
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Tilleggskrav for Type B PPM
• Spenningsstabilitet
• Reaktiv effekt
• Hurtigfeilstrømsbidrag

• Robusthet
• Leveranse av aktiv effekt etter feil
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§21 Type C PPM
• Type C skal tilfredsstille kravene satt for:
• §13 Type A Synkrongeneratorer
(- §13.2.b og §13.6 "logic interface")
• §14 Type B Synkrongeneratorer
(- §14.2 "frekvensstabilitet")

• §15 Type C Synkrongeneratorer
• §20 Type B PPM
(- §20.2.a "ASOs rett til å fastsette leveranser av reaktiv
effekt) med mindre det er vist til noe annet i §20.3.d.v
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§§15 og 20 omhandler
• Frekvensstabilitet
• Spenningsstabilitet

• Automatisk frakobling
• Reaktiv effekt
• Hurtigsstrømsbidrag

• Robusthet
• Systemgjenoppretting

• Svartstartevne
• Separatdriftsegenskaper
• Evne til hurtiginnfasing

• Systemkoordinering
•
•
•
•
•
•
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Frakobling gitt tap av vinkelstabilitet og kontroll
Instrumentering
Simuleringsmodeller
Innretninger for systemdrift og systemsikkerhet
Ramping grenser
jordingsarrangementer

Tilleggskrav for Type C PPM
• Frekvensstabilitet
• Syntetisk inertia

• 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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§22 Type D PPM
• Type D skal tilfredsstille kravene satt for:

• §13 Type A Synkrongeneratorer
(- §13.2.b, §13.6 og §13.7 "automatisk tilkobling til nettet")
• §14 Type B Synkrongeneratorer
(- §14.2)
• §15 Type C Synkrongeneratorer
(- §15.3 "automatisk frakobling")
• §16 Type D Synkrongeneratorer
• §20 Type B PPM
(- §20.2.a)
• §21 Type C PPM
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FRT kravene

Figur 3: spenning-tid-profil for produksjonsenheter av type B for synkrone produksjonsenheter
og kraftparkmoduler. Maks og min grenser i NC-RfG illustrert for synkrone produksjonsenheter
(blå) og kraftparkmoduler (grønn)
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U-Q/Pmax-profil
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Parametere for Norden
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P-Q/Pmax-profil
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FIKS krav til vindkraft
• Gjelder generelt for vindkraftparker ≥ 1 MVA

• I utgangspunktet samme krav som for andre kraftverk
• Kan pålegge bidrag med regulerstyrke, "roterende" reserve og reaktiv
ytelse

• Skal kunne initiere 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

Fremtiden er elektrisk

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.

Fremtiden er elektrisk

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
V/p.u

Ytre grenser
1,100

1,050

Indre grenser
Maks. spenningsområde - 0,150

1,000

0,950

Maks. Q/Pmax område – 0,95

0,900

Q/Pmax

Forbruk (Undermagnetisert)
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Produksjon (Overmagnetisert)

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

- 0,100

- 0,200

- 0,300

- 0,400

- 0,500

- 0,600

0,850
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U – Q/Pmax profil vindkraftparker Norden
V/p.u

Ytre grenser
1,100

1,050

Indre grenser
Maks. spenningsområde - 0,150

1,000

0,950

Maks. Q/Pmax område – 0,95

FIKS – CP(b)

FIKS – CP(c), Xl= 0,0086 pu – 1 km

0,900

FIKS – CP(c), Xl= 0,258 pu – 30 km
Q/Pmax

Forbruk (Undermagnetisert - induktiv)
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0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

- 0,100

- 0,200

- 0,300

- 0,400

- 0,500

- 0,600

0,850

Produksjon (Overmagnetisert - kapasitiv)

P – Q/Pmax profil vindkraftparker Norden
P/p.u

Ytre grenser

1,000
0,900
0,800
0,700
0,600

Eksempel på
P-Q/Pmax – profil
definert av RSO

0,500
0,400

Q/Pmax område

0,300
Overmagnetisert drift

Undermagnetisert drift

0,200
0,100

Indre grenser

Q/Pmax

Forbruk (Undermagnetisert)
Fremtiden er elektrisk

Produksjon (Overmagnetisert)

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

- 0,100

- 0,200

- 0,300

- 0,400

- 0,500

- 0,600

0,000

Off-shore baserte PPMer
• Off-shore tilknytning av PPMer med flere tilknytninger til det
landbaserte systemet bør koordineres med systemansvarlig
• AC tilknyttede anlegg har de samme krav som landbaserte
PPMer

• Frekvensstabilitet (§13.1,2,3,4,5, §15.2 og §21.2)
• Spenningsstabilitet minimum drift i 60 min. innenfor U = 1,05 – 1,10 pu
(hensyn tatt til §14.3.a, §16.3.a)
• Robusthet (§15.4 og §20.3, samt §14.3.a og §16.3.a)
• Gjenoppbygging (§14.4 og §15.5)
• Systemkoordinering (§14.5, §15.6 og §16.4)
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Innspill fra referansegruppen?

Fremtiden er elektrisk

Referansegruppens øvrige
innspill på samlenotatet

Eventuelt – Neste (siste) møte
• Ref.gr. Møte 7/17
• Dato: 14. november
• Kl. :
• Sted:

Fremtiden er elektrisk

09:00 – 15:00
TBA

Prioriterte områder siste møte
• Gjennomgang og kvalitetssikring av sluttdokumentet
• Er referansegruppens innspill og vurderinger tilstrekkelig
belyst/tatt inn?

• Annet
• Innspill fra referansegruppen!

Fremtiden er elektrisk

