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Agenda referansegruppemøte 10.&11. Sept. 2019
Dag / Tidsplan Tema Format og formål

DAG 1 (10/9)

10:00- 10:15

Velkommen

• Møteplan og struktur, Eventuelt (andre deler av NVF?) Kort orientering

DAG 1: (10/9)

10:15 –12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 15:30

NVF – del V: Produksjonsanlegg
• Aksjonsliste; lukkede og åpne punkter
LUNSJ
• Kommentarer, svar og avklaringer

• Generelt om behovsprøvinger
• Type A
• Pmaks
• Fjernstyring/informasjonsutveksling
• Frekvensvern

Konklusjoner, utestående punkter, og plan for å lukke

Gjennomgang

DAG 2: (11/9)

09:00 – 12:00

12:00 – 12:45

Forts. NVF – del V: Produksjonsanlegg
• Produksjonsanlegg - Kravetterlevelse
• Kapitler for ferdigstillelse

• Spesifikke temaer gruppa vil diskutere

LUNSJ

Gjennomgang av del V,

Diskusjoner,

DAG 2: (11/9)

12:45-15:30

NVF del IV - HVDC
• Gjennomgang av innhold og funksjonskrav

• Krav fra FIKS og krav fra EU forordning

• Innspill fra gruppa

• Prinsipper for kravstillinger

• Kobling mellom HVDC-koden og implementeringsarbeidet

• Eventuelt

Gjennomgang av HVDC krav, del IV

i NVF i forhold til FIKS og

EU forordninger
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NVF - Inndeling

• DEL I – Generelle føringer
Virkeområde, Roller og ansvar, Prosesser, Unntak, Dokumentasjon og analyser, Kost-nytte analyse

• DEL II – Nettanlegg & Vern
Generelt, Nettanlegg (krav fordelt på spenningsnivå), Kravetterlevelse

• DEL III – Forbruk
Generelt, Tilknytning av forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, og distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet og distribusjonsnett, Tilknytning av forbruksanlegg tilknyttet distribusjonsnettet (til 

diskusjon), Kravetterlevelse

• DEL V – HVDC
Generelt, HVDC Mellomlandsforbindelser, HVDC for tilknytning av forbruk, HVDC for tilknytning av 

produksjon, Kravetterlevelse

• DEL IV – Produksjonsanlegg
Generelt, Funksjonskrav til synkrone produksjonsenheter, Funksjonskrav til kraftparker, Kravetterlevelse



Møteplan

Varighet # Sted Dato Tema

Møte 1 Nydalen, Radisson Blu 19.6.2018 Arbeidsprosess og –plan

Møte 2 Statnett, Nydalen Allé 33 12.9.2018 Rammeverk og innholdsfortegnelse til NVF, pluss introduksjon til 

nettanlegg

Møte 3 Statnett, Nydalen Allé 33 14.11.2018 Nettanlegg og vern

Møte 4 Statnett, Nydalen Allé 33 17.01.2019 Forbruk og DCC-koden

2 dager Møte 5 Statnett, Nydalen Allé 33 12.-13.03 2019 Produksjonsanlegg og RfG

Møte 6 Statnett, Nydalen Allé 33

Møterom Svartisen

12.06.2019 Virkeområde og rollefordeling, samt oppsummering nettanlegg

2 dager Møte 7 Doodle/ SharePoint 10 & 11-9.2019 HVDC og produksjonsanlegg

2 dager Møte 8 SharePoint 23-25.10.2019

Dato pending

Gjennomgang av høringsutkast
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Neste møte; gjennomgang høringsutkast 
– Sender liste rundt for avkryssing I møte

Kryss av for de dager som kan passe:

2 dagers møte;

  NVF FIKS REFERANSEGRUPPEMØTE: Gjennomgang høringsutkast

Deltaker Firma e-mail

Okt. 23

Onsdag

Okt. 24

Torsdag

Okt. 25

Fredag

Frode Kyllingstad DSB frode.kyllingstad@dsb.no x x x

Kjetil Solberg DSB kjetil.solberg@dsb.no'

Finn Holmvik Agder Energi finn.holmvik@ae.no

Geir Kaasa Skagerak Nett geir.kaasa@skagerakenergi.no x x x

Asgeir Mjelve Hafslund asgeir.mjelve@hafslund.no

Hugo Thøgersen Haslund hugo.william.thogersen@hafslund.no

Morten Nielsen Hydro morten.bremnes.nielsen@hydro.com

Geir Aalvik Statkraft geir.aalvik@statkraft.no

Øistein Schmidt Galaaen Norwea galaaen@norwea.no

Svein Halveg Norsk Grønnkraft sh@ngku.no

Lars Ihler NEK lars.ihler@nek.no

Magnus Johansson REN magnus@ren.no

Andre Indrearne REN andre@ren.no

Ruben Hodnebrug Agder Energi ruben.hodnebrug@ae.no

Thomas Treider Statnett tomas.treider@statnett.no

Olve Mogstad olve.mogstad@statnett.no x x

Adele Moen Slotsvik adele.slotsvik@statnett.no

Jon Nerbø Ødegård jon.odegard@statnett.no

Ingeborg Sperstad ingeborg@sperstad@statnett.no x x x
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Produksjonsanlegg

- Gjenstående
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Aksjonspunkter
Aksjon Hvem

Statnett vil se på mulighet for å utvide omfang til også å inkludere krav til cat A anlegg mht. 

THD or reaktiv effekt,  kanskje som anbefalinger.  Sammenlikne med Danmark.

Statnett (Jon/ Stein 

Petter)

Referansegruppen gi tilbakemelding gi innspill på hvilke krav produksjonsanlegg som det er 

behov for mht type A og B. Evaluere evt behov for standard funksjonskrav for de minste 

produksjonanlegg, som ikke er inkludert i Rfg.  Se REN 3040.

Gruppen v Hafslund 

(Hugo), AE (Ruben), 

Skagerak (Geir) og 

REN (Andre)

p.u. og Nominell driftsspenning, hvordan harmonere med koder og ENSEO-e.  Sjekke mot 

NEK 440. 
Alle

Gjennomgå hva som kan være aktuelle innstillinger for DG enheter (generatorer/ 

produksjonsanlegg i distribusjonsnett) mht. frekvensvern, og gi tilbakemelding/ forslag.  Dette 

mht RENblad 3040.

Statnett (Olve),  

REN (Andre)

Inkludere figur som illustrerer frekvensendringshastighet 1,5 Hz/s Statnett (Jon)

Undersøke vindkraft og evne/ behov til å levere kortslutningsytelse.
Norwea (Ø.S.G), 

Statnett (Jon)

Vurdere omfang av NVF mht evt. veiledning for type A, B og lokale krav/ behov (f.eks. THD, 

reaktiv ytelse)
Statnett (Jon/ SPV)

Ønsker innspill fra Netteiere vedr. deres behov av reaktive reserver og hvordan dette kan 

håndteres av funksjonskrav (fast krav, behovsvurdert krav?)

Hafslund (Hugo), AE 

(Ruben)

Magnetisering, gi forslag for krav til begrensere som er hensiktsmessig, slik at reaktiv effekt ikke 

avgrenses mer enn nødvendig med hensyn til stabilitet.
Statkraft (Geir)

Definere krav til reaktiv effekt. Statnet (Jon)

Definere Pmaks, ref kommentar fra Agder Energi Produksjon. Statnett (Jon)

Bestemme Q/Pmax U konvolutten for å ta høyde for 10 prosent spenningsreduksjon. Agder Energi 

Produksjon og Statnett kommer med forslag.

AEP (Finn),  Statnett 

(Jon)

Separatdriftsegenskaper, lage forslag som indikerer hensikt, definerer innsvingning, tålegrenser, og litt 

om behovsvurdert
Statnett (Jon)

Lage forslag til relevante standarder NEK (Lars)

Informasjonsutveksling, referat, maskinlesbart Statnett (Jon)

Sette opp møte om feilstrømbidrag fra kraftparker med DAKV Jon



NVF og Type A/B-anlegg
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• NVF skal koordineres med RfG

• NVF er innenfor fos-regulering = ikke nødvendigvis all 
distribuert kraft

• Aksjonspunkt fra forrige referansegruppemøte;

• Statnett vil se på mulighet for å utvide omfang til også å 
inkludere krav til cat A anlegg mht. THD or reaktiv effekt, 
kanskje som anbefalinger.  Sammenlikne med Danmark.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 9

Bakgrunn



• Type A og B

• NEK 50549

• NEK 50438

• IEC 61000

• Statnett fyller ut 

relevante deler av 

Annexes

Sted, datoFremtiden er elektrisk 10

Forslag til funksjonalitetsbeskrivelse
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Annex



• Hva er krav, hva er veiledning?

• Mye er netteierrelevant

• Noe er Statnett-relevant

• Hva skjer om vi stiller krav? Vedtak?

• Frekvensgrenser vil alltid være av Statnett-interesse

• Vedtak for alle type A og B?

Sted, datoFremtiden er elektrisk 12

Usikkert



Nominell spenning
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Voltage ranges
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IEC 60038
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Nominelle spenninger
Spenningsnivå 

(slik omtalt i 

dagligtale)

0,9 pu

Minimum 

kontinuerlig 

systemspenning1

1,00 pu

Nominell 

systemspenning

1,05 pu

Maksimal 

kontinuerlig 

systemspenning

1,1 pu

Maksimal 

kortvarig 

systemspenning

"420 kV-nett" 360 kV 400 kV 420 kV 440 kV

"300 kV-nett" 256 kV 285 kV 300 kV 315 kV

"132 kV-nett" 124 kV 138 kV 145 kV 152 kV

"110 kV-nett" 103,5 kV 115 kV 121 kV 126,5 kV

"66 kV-nett" 62 kV 69 kV 72,5 kV 76 kV

Kortvarig = 3600 sekunder = 1 time



Kortslutningsytelse
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• Innspill fra ref.gruppe og Statnett-internt;

• Kan man stille krav til hvilken kortslutningsytelse som kan

leveres.

• Behov; 

• Vern og releplaner med selektivitet

Sted, datoFremtiden er elektrisk 18

Bakgrunn



• Omformere er ikke synkronmaskiner
= ulike egenskaper

• Omformerteknologi er ikke egnet i
alle nett (SCR > ~5)

• Nettilknytningsprosessen

• For lav kortslutningsytelse →
alternative løsninger (diffvern) e.l.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 19

Vurderinger



Reaktiv effekt-krav
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• Hva skal kravet til reaktive 

reserver være?

Oslo, 01.03.2019Fremtiden er elektrisk 21

Problemstillingen

Analyse av 
behov

Samfunns-
økonomiske 
avveininger

Krav
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Analytisk vurdert behov

Det finnes ingen to streker under svaret

"Uendelige" kobinasjoner av koblingsbilder, 

lastflyt, produksjonsmix osv osv

Spenning er lokalt
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Vurdere behov ut ifra erfaring



Levetid turbin < levetid generator

Fremskritt i turbindesign

Mulighet for effektoppgraderinger

Oslo, 01.03.2019Fremtiden er elektrisk 24

Effektoppgraderinger
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Induktiv 

- undermagnetisert

Kapasitiv 

- overmagnetisert

P [pu]

Q [pu]

Minimum feltstrøm

Praktisk stabilitetsgrense Maksimal feltstrøm

Maksimal statorstrøm

𝐼𝑓,𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐼𝑓,𝑚𝑖𝑛

Effektoppgraderinger fort.

∆𝑃

∆𝑄
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Effektoppgraderinger fort.

• Produsenter; Pris ∆𝑃 >> pris ∆𝑄

• Statnett; ∆𝑄 → redusert leveringsikkerhet = kostnader
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Kortvarig overlast?

P [pu]

Q [pu]

Minimum feltstrøm

Praktisk stabilitetsgrense Maksimal feltstrøm

Maksimal statorstrøm

𝐼𝑓,𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐼𝑓,𝑚𝑖𝑛

∆𝑃

∆𝑄
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Erstatte med kondensatorbatterier?

G G



• Investeringskostnaden ved nybygg eller rehabilitering av generator/stator 

er ikke avskrekkende (tilbakemelding i NC-RfG arbeid)

• Investering MVAr prod.anlegg. < MVAr STATCOM/SVC/fasekomp

• Investeringskostnaden for vindkraftverk er forholdsvis lav

• Urealiserte effektoppgraderinger 

har kostnad for produsenter

Oslo, 01.03.2019Fremtiden er elektrisk 29

Kostnader



• FIKS 2012: 

• 0,86 kapasitiv og 0,95 induktiv – alltid.

• NVF: 

• 0,86 kapasitiv og 0,95 induktiv – som regel.

• Andre krav kan legges til grunn dersom samfunnsøkonomisk

rasjonalitet kan dokumenteres

Sted, datoFremtiden er elektrisk 30

Q-Kravet (cos phi-kravet)
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U-Q/Pmaks-kravet
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Fra 2D til 1D
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Aksjonspunkter

Aksjon Hvem

Definere Pmaks, ref kommentar fra Agder Energi Produksjon. Statnett (Jon)

Separatdriftsegenskaper, lage forslag som indikerer hensikt, definerer innsvingning, 

tålegrenser, og litt om behovsvurdert
Statnett (Jon)



Pmaks
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• Mange krav er relatert maksimal effekt – Pmaks

• Reaktiv effekt

• Reguleringsstabilitet

• Fault Ride Through

• M.m.

• Problem; Svært kort varighet på Pmaks over et år i 

noen tilfeller 

Sted, datoFremtiden er elektrisk 35

Bakgrunn
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Pmaks?

Pmaks @ 95% ?
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Tydeliggjøring

Induktiv -

undermagnetisert

Kapasitiv -

overmagnetisertP [pu]

Q [pu]

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑘𝑎𝑝,𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑄𝑖𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑃𝑛

𝑄𝑘𝑎𝑝,𝑛



• Enkel 

• "Pmaks er den maksimale aktive effekten produksjonsenheten er tillatt å produsere."

• Ulempe; Kostnadsdrivende i enkelte tilfeller

• Hovedregel + tillegg

• "Pmaks er den makismale aktive effekten produksjonsenheten er tillatt å produsere. I tilfeller hvor 
tiltakshaver kan vise til at produksjonsanlegget kan levere høyere aktiv effekt i en kort del av året 
(grunnet flom, stor forskjell på fallhøyder e.l.), kan systemansvarlig godkjenne at funksjonskrav 
relateres til den "normale" maksimale effekten." 

• Ulempe; Uklart driftsbilde for operatørene, når P = Pmaks er det størst behov for reaktive reserver

• Hovedregel + tillegg i innmelding av prod.plan

• "Pmaks er den makismale aktive effekten produksjonsenheten er tillatt å produsere."

• "Innmelding av høyere effekt enn Pmaks kan tillates av systemansvarlig. Kan ikke kombineres med 
leveranse av FCR."

• Ulemper; Finnes ikke i dag, må implementeres som rutine og med IT-verktøy, komplisert for operatører

Sted, datoFremtiden er elektrisk 38

Alternativer
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Induktiv -

undermagnetisert

Kapasitiv -

overmagnetisertP [pu]

Q [pu]

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑘𝑎𝑝,𝑚𝑎𝑘𝑠𝑄𝑖𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑘𝑠



Frekvensvern og separatdrift
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• Krav til frekvensområder er ikke det samme som krav il

frekvensvern

• Forskjell på; 

• Frekvensvern som systemvern (balansering)

• Frekvensvern som komponentvern

Sted, datoFremtiden er elektrisk 41

Bakgrunn
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Norconsult
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• Statnett; 

• Stiller ikke krav til frekvensvern

• Elektrisk frekvens er ikke skadelig for utstyr.

• "Frekvensvern bør ikke forekomme (synkronmaskiner). Andre typer 
vern (temperatur osv.) bør sørge for frakobling når frekvensavvikene 
blir svært store."

• Bransje øvrig; 

• Praksis viser at frekvensvern brukes

• Ved småkraft "benyttes" frekvensvern grunnet GIKer (se egen)

Posisjon
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Hva er behovet for frekvensvern som komponentvern?



• Alt. 1; Faste grenser

• f<< 42 Hz, 0,1 sek

• f< 45 Hz, 30 sek

• f> 57 Hz, 30 sek

• f>> over naturlig innsving 100-0% (65-70 Hz), 0,1 sek

• Alt. 2; Tilpasset

• Dersom frekvensvernet gir frakobling, må innstillingsverdien ligge utenfor det transient innsvingningsforløpet med 
margin og godkjennes av systemansvarlig med begrunnelse hvor følgende legges til grunn:

• Aggregatets dynamiske innsvingningsforløpskurve ved påslag 

• Aggregatets dynamiske innsvingningsforløpskurve ved avslag

• Områdets normale dynamiske innsvingningskurve ved driftsforstyrrelser eventuelt overgang til separatdrift

• Alt. 3;

• Deaktiver underfrekvens 

• Overfrekvens kun tillatt som reserve for rusevern (over naturlig innsving).

Sted, datoFremtiden er elektrisk 47

Alternativer - frekvensvern
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Gjenstående

Referansegruppen gi tilbakemelding gi innspill på hvilke krav produksjonsanlegg som det er behov for 

mht type A og B. Evaluere evt behov for standard funksjonskrav for de minste produksjonanlegg, som 

ikke er inkludert i Rfg.  Se REN 3040.

Gruppen v Hafslund 

(Hugo), AE (Ruben), 

Skagerak (Geir) og 

REN (Andre)

Gjennomgå hva som kan være aktuelle innstillinger for DG enheter (generatorer/ produksjonsanlegg i 

distribusjonsnett) mht. frekvensvern, og gi tilbakemelding/ forslag.  Dette mht RENblad 3040.

Statnett (Olve),  REN 

(Andre)

Ønsker innspill fra Netteiere vedr. deres behov av reaktive reserver og hvordan dette kan håndteres av 

funksjonskrav (fast krav, behovsvurdert krav?)

Hafslund (Hugo), AE 

(Ruben)



• Fortsatt til utarbeidelse

• FIKS 2012 – spenningssettpunkt og statikk

• Innspill? 

• Hva bruker man å kunne fjernstyre? 

• En digital 2019 – er alt mulig?

Sted, datoFremtiden er elektrisk 50

Fjernstyring



Endringer fra first draft

Reaktiv effektkravene er definerte

Bakt inn krav til kompensering av nett i reaktiv 

effektkravet

Definerte nominelle driftsspenninger

Oppdatert definisjonsliste Inkludert noen flere definisjoner

Delta P tas ut fra 21.2.1.1.1 delta P som omtales i 15.2.d i RfG tolkes som 

minste markedstilslag, og dermed ikke del av 

fos§14

Åpen og lukket sløyfe spenningsregulator Kravetterlevelse for spenningsregulering for 

synkrone produksjonsenheter er oppdatert for å ta 

høyde for andre tekniske løsninger enn 

statisk+takspenning=2

Ramp rate tas ut fra turbinregulator og flyttes 

til kontrollanlegg

Ta ut kapittel om fjernstyring av turbreg Eget kapittel om fjernstyring under kontrollanlegg

Ny tekst under ROCOF-krav Vern skal ikke benyttes unødig.

Detaljere forutsetninger for krav til 

frekvensreguelring

Lastsettpunkt, eget isolert ohmsk nett og 0% statikk

Oversvingkrav til magnetisering La til maks 15% oversving, slik FIKS spesifiserer

Lagt til bodediagram for stabilitetskravene

Fjernet "rampe-respons"-kravstillingen til 

frekvensregulering

Ikke tilstrekkelig analyserunnlag til å presisere 

kravet på denne måten.

Forbedringer definisjoner 

magnetiseirngsutstyr

Koordinert mot IEE 421 og 60034-16 part 3

Tar ut kapittel om fjernstyring av 

magnetisering

Eget kapittel om fjernstyring underkontrollanlegg

Oppdaterte vernkapitler Oppdateringer fra DAKV

Oppdaterte krav til begrensere –

magnetiseringsutstyr
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Endringer
Inkludering av krav til tranformator og 

apparatanlegg med referanse til nettanlegg

Behovsvurdering separatdrift

Behovsvurdeirng reaktiv effekt 

Behovsvurdering dempetilsats

Behovsvurdering STATCOM

Frakobling over terskel vs lfsmo Alternativ for type B anlegg

Feilskriver - henvisning til nettanlegg

Automatisk gjeninnkobling Forbedringer

Prioritering aktiv strøm - hurtig feilstrømbidrag 

Kraftpark

Presiseringer til kravet

Vernkapittel oppdatert 

Reaktivt avslag tas ut av prøver - ikke behov for 

systemansvarlig

Oversikt over kravetterlevelse og hvilke anlegg det 

gjelder for

Opprydding i kravetterlevelse

Inkludering av "andre" kravetterlevelsesmetoder 

for frekvensregulering 

Informasjonsutveksling er forbedret

Lagt til prøve av svartstartegenskaper Merk at svartstartegenskaper inntil videre er regulert av 

fos og ikke avtaler (slik anbefalingen ved 

implementering av RfG er)

Synkronisering er tatt ut På bakgrunn av statnetts anbefaing for RfG: Det er i 

dag ikke regulert noe koordineringsansvar knyttet til 

innfasing og synkronisering av produksjonsenheter.

Det er en rekke driftsavtaler som gjør at det er en annen 

enn eier/konsesjonær som står for selve innfasingen 

(shall be performed by). Det finnes også en rekke 

koblingsavtaler for alle høyspenningsanlegg der flere 

eiere/konsesjonærer er involvert. Her er grenseskillene i 

anlegget eksplisitt beskrevet, og hvem som kan gjøre 

koblinger for andre.



Kravetterlevelse
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• Dokumentere egenskaper

• Forventningsmessige

egenskaper i drift

• Modellering

Sted, datoFremtiden er elektrisk 53

Hensikt



• Få de svarene man trenger på enklest mulig måte

• Enkle prøver

• Omfattende prøver som alternativ (behovsprøvet)

• Andre prøver kan benyttes dersom riktige svar gis

• NB; Noen funksjonskrav bekreftes fra anleggsdata – gitt av fos§14a, inkl. 
retningslinjer+veiledere

• Driftsdiagram

• Vern

• Større fokus på standardiserte simuleringer/prøver

• Maler

• Spesifisert form, oppløsning, format m.m.
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Utgangspunkt



• Nytt

• Krav til innhold simuleringer

• Andre alternative prøver for å dokumentere 

frekvensreguleringsegenskaper

• Prøver for å dokumentere egenskapene til andre 

magnetiseringsutstyr enn statisk + CF=2

• Fjernet noen prøver 
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FIKS 2012 → NVF



• Synkron

• Fault Ride Through

• Frekvensreguleringsegenskaper

• Stabilitet 

• Lastregulering

• Magnetiseringsutstyr* 

• Reaktiv ytelse*

• Kraftpark

• Fault Ride Through

• Frekvensreguleringsegenskaper

• Stabilitet 

• Lastregulering

• Rektiv- og spenningsregulering

• Reaktiv ytelse
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NVF - Simuleringer

* behovsprøvet, 

spesifiseres i vedtak
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Fault Ride Through
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Frekvensreguleringsegenskaper
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Magnetiseringsutstyr

• Simuleringer dersom ikke

statisk og takspenning 2
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Reaktiv ytelse - synkron

PCC

Generator-

klemmer
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Reaktiv ytelse - kraftpark



• Frekvensregulering
• Servotidskonstant

• Lastavslag

• Frekvenssteg

• Frekvensregulering i normaldrift

• Separatdrift*

• Spenningsregulering
• Sprangrespons 

• Reaktivt avslag

• Impulsrespons u/dempetilsats

• Impulsrespons m/dempetilsats (dersom installert)
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FIKS 2012 - Prøver



• Frekvensreguleringsegenskapene kan bare delvis 

bekreftes

• Sep.drift-test er vanskelig i praksis

• Stegrespons gir ikke alle svar

• Stabilitetsmarginer er ikke gitt av testene

• Reaktiv avslag gir ingen svar om systemrespons
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Noen nøkkelpoenger – FIKS 2012



• Frekvensregulering

• Servotidskonstant

• Frekvenssteg

• Verifisering av frekvensreguleringsmoduser (eventuelt ved typegodkjenning)

• Separatdriftsdeteksjon (for type D og C*)

• Frekvensregulering i normaldrift

• Lastavslag

• Separatdrift*

• HWTL (Hardware in the Loop)*

• Sin in-sin out (AFF-diagram)*

• Annet (for eksempel System Identification)*

• Spenningsregulering

• Sprangrespons 

• Reaktivt avslag

• Impulsrespons u/dempetilsats

• Impulsrespons m/dempetilsats (dersom installert) 

• AFF-diagram*

• Reaktiv ytelse
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Prøver



Sted, datoFremtiden er elektrisk 67

Servo-tidskonstant
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Frekvenssteg
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Lastavslag



𝐺 𝑠 𝑓𝐹 𝑠

System

𝑃𝐿

𝑃

Model – frekvensreguert prod.enhet

Regulert

produksjonsanlegg
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Hardware in the Loop

𝐺 𝑠 𝑓𝐹 𝑠

System = norden

𝑃𝐿

𝑃

Simulert

system og last
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Simulert isolert nett
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AFF-måling



HVDC – Gjennomgang av 

funksjonskrav



Spenningsgrenser

HVDC-systemer skal kunne driftes ved maksimal DC-strøm innen 

spenningsområdene og tidene gitt av tabellen under. Spenningen er 

referert nominell spenning i tilknytningspunktet. 

Spenningsområde Varighet

0,9-1,05 p.u. Ubegrenset

1,05-1,10 p.u. 60 minutter

Nettnivå Nominell 

systemspenning, 

𝑼𝒏 = 𝟏, 𝟎𝟎 𝒑𝒖

Maksimale kontinuerlige spenning, 

𝑼𝒎 =1,05 pu 

420 kV-nett 400 kV 420 kV
300 kV-nett 285 kV 300 kV
132 kV-nett 138 kV 145 kV
110 kV-nett 115 kV 121 kV
66 kV-nett 69 kV 72,5 kV



Spenningsgrenser

Fjern ende HVDC-omformerstasjon skal kunne forbli tilkoblet nettet og 

driftes innen spenningsområdene og tidene gitt av tabellene under. 

Spenningen er referert nominell spenning i tilknytningspunktet

Spenningsområde Varighet

0,85 p.u. – 0,90 p.u. 60 minutter

0,9 – 1,10 p.u. Ubegrenset

1,10 – 1,15 p.u. 60 minutter
Minimum varighet som fjern ende HVDC-omformere tilknyttet AC-nett med nominell systemspenning 
fra og med 110 kV opp til 300 kV skal kunne driftes når spenningen avviker fra 1 p.u.

Spenningsområde Varighet
0,85 p.u. – 0,90 p.u. 60 minutter
0,9 – 1,05 p.u. Ubegrenset
1,05 – 1,10 p.u. 60 minutter

Minimum varighet som fjern ende HVDC-omformere tilknyttet AC-nett med nominell systemspenning fra og 
med 300 kV opp til og med 400 kV skal kunne driftes når spenningen avviker fra 1 p.u.



Frekvensgrenser

Driftsområdet til HVDC-systemet skal minst oppfylle frekvensområdene 

gitt av tabellen under, og ellers ikke begrenses unødig.

Systemansvarlig kan kreve bredere frekvensbånd enn det som er angitt 

av tabellen, dersom det er vurdert nødvendig av hensyn til 

systemdriften.

Kravene i tabellen gjelder generelt for HVDC-systemer. Eventuelle 

beslutninger om bredere frekvensområder vil baseres på 

systemansvarliges generelle prinsipper for behovsvurderinger, ref. 

kapittel xx.

Frekvensområde Varighet

47,0 Hz – 47,5 Hz 60 sekunder

47,5 Hz – 49,0 Hz 90 minutter

49,0 Hz – 51,0 Hz Ubegrenset

51,0 Hz – 51,5 Hz 90 minutter

51,5 Hz – 52,0 Hz 15 minutter



Frekvensendringshastighet

HVDC-systemer skal kunne minst kunne drifte ubegrenset ved en 

frekvensendringshastighet ± 2,5 Hz/s målt over 1 sekund.



Effektregulering

Effektregulator skal ha funksjonalitet for å bestemme 

effektendringshastigheten (ramp rate) ved endring av effektsettpunkt. 



Frekvensregulering

Effektregulator skal ha funksjonalitet for frekvensregulering. 

Frekvensreguleringen benytter tilbakeføring av målt frekvensavvik (∆f) 

som endrer levert effekt (∆P) iht. statikk (𝑒𝑝), se ligning. Det er krav til 

tre moduser for frekvensregulering; 

➢Begrenset frekvensreguleringsmodus for overfrekvens (Limited 

Frequency Sensitivity Mode – Over/Under - LFSM-O) 

➢Begrenset frekvensreguleringsmodus for underfrekvens (Limited 

Frequency Sensitivity Mode – Over/Under - LFSM-U) 

➢Frekvensreguleringsmodus (Frequency Sensitivity Mode - FSM).

LFSM-O og LFSM-U skal kunne være aktive samtidig. FSM skal 

overstyre både LFSM-O og –U.



Frekvensregulering

LFSM-O
I begrenset frekvensreguleringsmodus – overfrekvens skal 

HVDC-systemet levere/trekke aktiv effekt som funksjon av 

frekvensen, gitt av ligningen under og illustrert i figuren. 

Parametere skal kunne stilles inn iht. intervallene i 

tabellen.

Parameter Innstillingsmuligheter
Frekvensterskel, 𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑂 50,2-50,5 Hz

Statikk, 𝑒𝑝,𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑂 2-12%
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

49 49,5 50 50,5 51 51,5 52

f [Hz]

∆P [p.u.]

∆𝑃

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠
=

1

𝑒𝑝,𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑂

𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑂 − 𝑓

𝑓0
, 𝑓 > 𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑂

0, 𝑓 < 𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑂

2-1



Frekvensregulering

LFSM-U
I begrenset frekvensreguleringsmodus – underfrekvens 

skal HVDC-systemet levere/trekke aktiv effekt som 

funksjon av frekvensen, gitt av ligningen under og illustrert 

i figuren. Parametere skal kunne stilles inn iht. intervallene 

i tabellen. 

Parameter Innstillingsmuligheter
Frekvensterskel, 𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑈 49,5-49,8 Hz

Statikk, 𝑒𝑝,𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑈 2-12%

∆𝑃

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠
=

1

𝑒𝑝,𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑈

𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑈 − 𝑓

𝑓0
, 𝑓 < 𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑈

0, 𝑓 > 𝑓𝐿𝐹𝑆𝑀−𝑈

2-2

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

48 48,5 49 49,5 50 50,5 51

f [Hz]

∆P [p.u.]



Frekvensregulering

FSM
I frekvensreguleringsmodus skal HVDC-systemet levere/trekke 

aktiv effekt som funksjon av frekvensen, gitt av ligningene og 

illustrert i figuren. Parametere skal kunne stilles inn iht. 

intervallene i tabellen.

ΔP

Pmaks
=

1

𝑒𝑝,𝐹𝑆𝑀−𝑈

𝑓 − 𝑓0 + 𝑓𝐹𝑆𝑀
𝑓0

, 𝑓 < 𝑓0 − 𝑓𝐹𝑆𝑀

1

𝑒𝑝,𝐹𝑆𝑀−𝑂

𝑓 − 𝑓0 − 𝑓𝐹𝑆𝑀
𝑓0

, 𝑓 > 𝑓0 + 𝑓𝐹𝑆𝑀

0, 𝑓 ∈ [𝑓0 − 𝑓𝐹𝑆𝑀 , 𝑓0 + 𝑓𝐹𝑆𝑀]

Parameter Verdi(er)

Frekvensinsensitivitet, 

∆𝑓𝑖 10 mHz

∆𝑓𝑖
𝑓0

0,02 %

Innstillbart dødbånd, 𝑓𝐹𝑆𝑀 0-500 mHz

Innstillbar statikk, 𝑒𝑝,𝐹𝑆𝑀−𝑈
2-12%

Innstillbar statikk, 𝑒𝑝,𝐹𝑆𝑀−𝑂
2-12%



Reguleringsevne

Ved et frekvenssteg som stasjonært gir 10% aktiv effektrespons i POC, ∆𝑃𝑠𝑠, 

skal 90% av responsen utreguleres innen 𝑡2 < 4 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟, med forsinkelse 

𝑡1 < 2 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟. Kravet gjelder for hele driftsområdet til HVDC-systemet for 

både opp- og nedregulering, forutsatt reserver mot 𝑃𝑚𝑖𝑛 og 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠.



Syntetisk treghetsmoment

Syntetisk treghetsmoment skal finnes dersom systemansvarlig 

spesifiserer dette. Ved slikt tilfelle skal virkemåten til 

kontrollerfunksjonen gjennomgås og godkjennes i den enkelte saken. 



Småsignalstabilitet

HVDC-systemet skal kunne operere stabilt og levere aktiv effektrespons 

uten udempede oscillasjoner i hele driftsområdet.



Reaktiv ytelse ved 𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥

Systemansvarlig skal fastsette hvilken reaktiv 

ytelse HVDC-systemet skal være dimensjonert 

for ved maksimal effekt, 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠, og nominell 

spenning, 𝑈𝑃𝐶𝐶 = 1,0 𝑝𝑢. Den reaktive ytelsen er 

referert PCC.

Systemansvarlig kan fastsette kravet 

behovsprøvd innenfor grensene gitt av Tabell 8. 

Dersom ikke annet er besluttet av 

systemansvarlig, gjelder krav til reaktiv 

dimensjonering iht. Tabell 9. Summen av 

kapasitiv og induktiv reaktiv ytelse skal ikke 

overskride 
𝑄𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠
= 0,95.

Referert 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 Effektfaktor

Kapasitiv ytelse 𝑄𝑘𝑎𝑝,𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

= 0,75 − 0,2

cos 𝜑𝑘𝑎𝑝
= 0,8 − 0,98

Induktiv ytelse 𝑄𝑖𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

= 0,75 − 0,2

cos 𝜑𝑖𝑛𝑑
= 0,8 − 0,98

Referert 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 Effektfaktor

Kapasitiv ytelse 𝑄𝑘𝑎𝑝,𝑚𝑎𝑘𝑠

= 0,33 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

cos 𝜑 = 0,95

Induktiv ytelse 𝑄𝑘𝑎𝑝,𝑚𝑎𝑘𝑠

= 0,33 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

cos 𝜑 = 0,95

Tabell 8

Tabell 9



Reaktiv ytelse ved 𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥

Spesielt for dette funksjonskravet har følgende betydning for 
systemansvarliges beslutning om kravstilling; 
➢Spenningsforhold i nettområdet
➢Spenningsforhold ved utfall av nærliggende linjer
➢Nettets styrke
➢Forventet nettutvikling
➢Kostnader forbundet med etterlevelse av kravet 
➢Nytteverdi av den tekniske løsningen i tilfeller der det er mangel på 

reaktive reserver
➢Alternativkostnader for reaktive reserver
➢Levetid for komponenter som begrenser reaktiv ytelse 
➢Kompensering av reaktivt forbruk i produksjonsradial



Reaktiv ytelse: 𝑃 −
𝑄

𝑃𝑚𝑎𝑥

HVDC-systemet skal kunne levere reaktiv effekt iht. kravet [på forrige slide] i hele 

driftsområdet 𝑃 ∈ 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 , 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 ved spenning 𝑈𝑃𝑂𝐶 = 1 𝑝𝑢. Dette er 

illustrert i figuren.



Reaktiv regulering - reguleringsfunksjoner

Spenningskontroll (1/2)

HVDC-systemer skal ha funksjonalitet for 

spenningskontroll. Spenningskontroll 

benytter tilbakekobling av 

spenningsmåling for å finne avviket fra 

settpunkt (∆𝑈) hvilket endrer produsert 

reaktiv effekt (∆𝑄) iht. spenningsstatikk 

𝑋𝑐 , se ligningen. Spenningsstatikk skal 

være referert 𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠ved 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠. 

∆𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑋𝑐 =

∆𝑈

𝑈𝑟𝑒𝑓



Reaktiv regulering - reguleringsfunksjoner

Spenningskontroll (2/2)
Det skal være innstiltbart dødbånd rundt 

spenningens settpunkt på ± 5%. 

Spenningsreguleringen skal ha 

innstillingsmuligheter for parameterne iht. 

tabellen under, illustrert i figuren. 

Statikk, samt eventuelt dødbånd, skal kunne 

stilles inn i steg på maksimalt 0,5 %. 

Parameter Innstillingsområde

Spenningssettpunkt, 𝑈𝑟𝑒𝑓 0,95-1,05 pu

Spenningsstatikk 

overspenning, 𝑋𝑐,𝑖𝑛𝑑

2-7%

Spenningsstatikk 

underspenning, 𝑋𝑐,𝑘𝑎𝑝

2-7%

Dødbånd ±5%



Reaktiv regulering - reguleringsfunksjoner

Spenningskontroll – reguleringsevne

HVDC-systemer skal kunne levere en 

reaktiv effektrespons i PCC på 90% av 

stasjonær verdi innen 0,5 sekund ved et 

spenningssprang på ±2% av nominell 

spenning, 𝑈𝑛. Den reaktive 

effektresponsen skal nå sin 

stasjonærverdi innen tiden 𝑡2 = 5 

sekunder, med en toleranse på 1%. 

Dette er vist i figuren.



Reaktiv regulering - reguleringsfunksjoner

MVAr-kontroll
HVDC-systemer skal ha funksjonalitet for MVAr-kontroll. I MVAr-kontroll skal endring 
av settpunkt gi stegvis regulering, og ikke større steg enn 5 MVAr eller 5% av 𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠–
den laveste av de to. 



Reaktiv regulering - reguleringsfunksjoner

Cos(φ)-kontroll

HVDC-systemer skal ha funksjonalitet for cosφ-regulering. I cosφ-

regulering skal endring av settpunkt gi stegvis regulering, og ikke større 

steg enn 0,01. 



Begrensere

For alle driftspunkter 𝑃 ∈ 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 , 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 skal den reaktive 

ytelse ikke begrenses unødig innenfor HVDC-systemets tekniske evne.



Fault Ride Through

HVDC-systemer skal være transient stabile 

og opprettholde leveransen ved 

symmetriske feil som fører til 

spenningsforløp som ligger på eller over 

kravet, bestemt av spenningsprofilen fra 

tabellen under og illustrert i figuren. 

Spenningen er fase-fase-spenning referert 

tilknytningspunktet, 𝑈𝑃𝑂𝐶. 

Spenning [pu] Tid [s]

𝑈𝑟𝑒𝑡 0 𝑇𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟 0,15

𝑈𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟 0 𝑇𝑟𝑒𝑐1 0,15

𝑈𝑟𝑒𝑐1 0 𝑇𝑟𝑒𝑐2 0,15

𝑈𝑟𝑒𝑐2 0,9 𝑇𝑟𝑒𝑐3 1,5



Fault Ride Through

Driftsforholdene før og etter feil skal være 

iht tabellen under. 

Driftsforhold Forutsetning
Aktiv effekt før og etter feil 𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

Reaktiv effekt før feil 𝑄 = 0 (referert 

tilknytningspunktet)
Kortslutningsstrøm/-ytelse, 

𝐼𝑘 /𝑆𝑆𝐶 før og etter feil
𝐼𝑘 = 𝐼𝑘,𝑚𝑖𝑛 / 𝑆𝑠𝑐 = 𝑆𝑆𝐶,𝑚𝑖𝑛



Feilstrømbidrag

HVDC-systemer skal ha funksjonalitet for 
feilstrømbidrag som hurtig regulerer reaktiv strøm ved 
spenningsfall i nettet. 
Feilstrømsbidraget skal gis kontinuerlig når 
spenningsavviket er større enn en terskel, ∆𝑈1 >
0,1 𝑝𝑢. Forholdet mellom spenningsavviket fra 
terskelen og maksimalt feilstrømbidrag skal være 
innstillbart uttrykt ved en faktor, K=2-8. Dette er vist i 
figuren.



Feilstrømbidrag

Ved en stegvis endring i spenning 
skal 90% av maksimal reaktiv strøm 
være utregulert i løpet av tiden 𝑡1 <
60 𝑚𝑠.
Stasjonære forhold, definert som 
𝐼𝑞 − 𝐼𝑟𝑒𝑓 < 5%, skal nås innen 𝑡2 <
150 𝑚𝑠. 



Gjenoppretting av effektflyt

Effektflyten skal gjenopprettes i løpet av 2 sekunder etter et forbigående 

feilforløp som ikke fører til frakobling. 



Svartstart

Dersom systemansvarlig krever det, skal HVDC-anlegget ha 

funksjonalitet for gjenoppretting og svartstart.  



Systemdrift

Kommunikasjon

Det skal benyttes kommunikasjonsprotokoll i henhold til spesifikasjoner 

fra systemansvarlig. Det skal benyttes protokollen IEC 60870-6/TASE.2 

dersom ikke annet er spesifisert.

Informasjon skal kunne overføres med kryptering dersom 

systemansvarlig beslutter at dette er nødvendig. Kryptering kan også 

etterspørres av tiltakshaver. 

Informasjon fra produksjonsenheten til systemansvarlig skal ha en 

tilgjengelighet som er høy nok for å sikre tilfredsstillende levering- og 

driftssikkerhet.



Systemdrift

Fjernstyring



Systemdrift

Informasjonsutveksling (1/2)

HVDC-systemer skal ha mulighet for å overføre følgende informasjon;
➢ Aktiv effekt, P

➢ Reaktiv effekt, Q

➢ Strøm, I

➢ Spenning, U

➢ Frekvensreguleringsstatikk (i %)

➢ Spenningsstatikk (i %)

Systemansvarlig kan spesifisere flere verdier dersom det er behov for 

dette.



Systemdrift

Informasjonsutveksling (2/2)

Målingene skal ha kvalitet etter følgende kriterier; 
➢ Strøm og spenning – maksimalt 1% avvik

➢ P og Q – maksimalt 0,5% avvik

➢ Frekvens – maksimalt 0,01% avvik

➢ Bryterstillinger skal overføres med maksimalt 1 sekund forsinkelse

➢ Målinger og meldinger for diskrete verdier (for eksempel trinnkobler) er 

kalibrerte og er korrekte ved systemansvarliges mottak.

Det skal overføres målinger fra HVDC-systemet direkte fra omformer-

/likeretter-terminaler. Dersom HVDC-systemet er tilkoblet nettet via en 

AC-linje skal det i tillegg overføres målinger fra tilknytningspunktet 

(POC, ref. figur xx).



Prioritet vern, kontrollanlegg og regulatorer

Produksjonsanleggets eier skal organisere sine vern og 

kontrollsystemer i henhold til følgende prioritering (fra høyest til lavest):
➢ vern av nettet og HVDC-systemet 

➢ nødeffekt

➢ syntetisk inertia

➢ Blokkering av frekvensregulering

➢ frekvensregulering (justering av aktiv effekt)

➢ effektbegrensning 

➢ Effektrampe



Power oscillation damper (POD)

HVDC-systemer skal ha funksjonalitet for å dempe effektpendlinger ved 

gitte forhold og frekvensområder. Innstillinger av dempetilsats vil 

fastsettes i hvert enkelt tilfelle av HVDC-systemets operatør og 

systemansvarlig

Systemansvarliges vurdering og beslutning knyttet til behov for POD-

funksjonalitet for HVDC-systemer bygger på prinsippene fra kapittel xx. 

For dette kravet spesielt baseres vurderingene og beslutningen på det 

omliggende nettets styrke og stabilitetsmarginer.



Vern

For HVDC-systemer gjelder kravene til vern som stilles i "Nettanlegg" i 

AC-nettanlegget fra tilknytningspunktet frem til AC/DC-grensesnittet. 

Det stilles ikke spesifikke krav til vernsystemer internt i HVDC-systemet, 

utover at slike vernsystemer ikke skal begrense HVDC-systemet unødig 

eller hindre HVDC-systemet i å møte de øvrige kravene til HVDC-

systemer gitt i dette kapittelet. 

I tillegg stilles det spesifikke krav ved bruk av frekvens- eller over-

/underspenningsvern.



Vern

Frekvensvern

Ved bruk av frekvensvern skal ikke anlegget kobles ut før det har nådd 

sine elektromekaniske begrensninger. Innstallering av frekvensvern skal 

koordineres med systemansvarlig og spesifiseres i hvert enkelt tilfelle.



Vern

Overspenning-/underspenningsvern

HVDC systemer skal ha funksjonalitet for automatisk frakobling ved 

PCC for spenninger over eller under grenseverdier. 

Underspenningsvern skal stilles inn med  videst mulig grenseverdier, 

kun begrenset av HVDC-anleggets tekniske evne.

Det stilles ikke konkrete krav til grenseverdier, utover at kravene i 

avsnitt 2.1.1 skal overholdes



Feilskrivere

HVDC-omformerstasjoner skal være utstyrt med feilskriverutstyr. 

Feilskriverutstyret skal være i stand til å registrere følgende størrelser:
➢ Alle fasestrømmer og -spenninger på AC-siden av omformerstasjonen

➢ Alle strømmer og spenninger på DC-siden av omformerstasjonen

➢ Aktiv og reaktiv effekt

➢ Frekvens

I tillegg gjelder krav til registreringshastighet, lagring og overføring av 

måledata, tidssynkronisering, kalibrering og startkriterier for 

feilskriverutstyr gitt i kap x.x.


