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Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 

1.  Velkommen  
 

Statnett 
(Jon) 

2.  Gjennomgang av agenda  
Ingen kommentarer til agenda. 

Statnett 
(Jon) 

3.  Status of introduksjon NVF  
Stein Petter nevner at Forbruk blir oppdatert til neste møte, og Nettanlegg 
oppdateres til sommeren.  Når det gjelder "nett som kan bli direktejordet", er det 
i gang prosess for å koordinert krav i forhold til myndighetenes plan for 
oppfølging, NVE og evt. DSB. 
 

Statnett v 
/ Stein 
Petter 

4.  Forventninger hos deltakere i gruppen;  
Magnus (REN) ønsker enkelhet og forståelig dokumentasjon. 
Geir Aalvik (Statkraft); Har gitt mange kommentarer/ innspill basert på runde 
med kollegaer. Ønsker at NVF del om produksjonsanlegg skal kunne leses  
selvstendig. Petter Lie blir med etter Lunsj 
Finn Holmvik (AE): Ønsker anvendelig veileder. 
Hugo William Thøgesen (Hafslund); ønsker også avklaringer om nett, og små 
produsenter. 
Ruben Hodnebrug (AE); Opptatt av småkraftproduksjon, og felles forståelse. 
Svein Halveg (Småkraftforeninga); Komplekst tema, og ønsker bedre forståelse 
for krav. 
Hans Olav (Statnett); Ønsker engasjerte deltakere som gir nyttige input. 
Petter Lie (Statkraft); interessert i frekvensregulering. 
Lars Ihler (NEK); Ønsker at relevante standarder blir identifisert og listet i hele 
dokumentet.  Ser mangler om informasjonsutveksling. 
Kjetil Solberg (DSB): Opptatt av samfunnssikkerhet.  
Olve Mogstad (Statnett); Spent på hva bransjen tenker i forhold til krav som 
kommer. 
Geir Kaasa (Skagerak nett); Forventer en bra veileder. Gunnar Heggeli kommer 
i morgen. 
Ingeborg (Statnett); Ønsker tydelig veileder  
Stein Petter, Ønsker bidrag på temaer som mangler innspill. 
Andre (REN); Interessert i vilkår for produksjon, lavspent og mellomspent 
distribusjon.  Forventer at veilederen tydeliggjør ansvarsfordeling mellom 
produsent og nettselskap. 
Jon; Tenker at grenseflater for hva som bør dekkes og ikke i veilederen blir 
diskutere utover i møte. 
 

Alle 

5.  NVF og grenseflater 
FIKS/ NVF skal utarbeides innenfor rammene av eksisterende regelverk – 
fos§14. Koordineres mot grensende regelverk, markeder, koordinere med RfG 
der det er samfunnsøkonomisk rasjonelt. Iht. NVE skal veilederen bli en del av 
retningslinjene og dermed godkjennes av NVE. 
 
NVF Produksjonsanlegg – Tematikk om spenningskvalitet og THD  
Hafslund (Hugo): Kommenterer manglende krav til LV kraftparker.  Viser til tysk 
standard VD4105 som setter krav til THD.  Ønsker en hjemmeside liknende som 
i Danmark. Aksjonspunkt settes opp for å vurdere omfang. 
 
REN (Andre); Viser til EN50438 Requirements for the conncection of micro-
generators in paralell with public low-voltage distribution networks (for anlegg 
under 16A), og til europanormer EN5049-1/-2 "Requirements for generating 
plant to be connected in parallell with distribution networks (-1 om Lavspenning, 
og -2 om mellomspenning, samt til Sintef retningslinjer, TR A6343. Og til REN 
bladet 3040 og REN 3009 til høring.  Disse kravene går lenger/ setter flere krav 
(og strengere) en krav i fol. Det vises også til NK-8 gruppen for dette temaet NK-
8 som forvalter standardene, (IEC TC 72749). 
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# Sak Ansvarlig 

Gruppen uttrykte at det kan være behov for retningslinjer om harmonisk 
innmating. Tilknytningsavtale kan evt. vise til EN50438, opsjon den tyske 
standarden VD4105. Det ble diskutert om det vill være tilstrekkelig at harmonisk 
innmating ivaretas i avtaler om tilknytning.   
 
 
Det ble diskutert og stilt spørsmål om nettselskapet har myndighet til å sette krav 
om THD og reaktiv ytelse overfor abonnenter i LV distribusjonsnett. 
Og det ble gitt uttrykk for at det kan være nyttig med nasjonal veileder om dette, 
evt. som anbefalinger (for harmonisere krav nasjonalt, selv om kravene kanskje 
stilles ved tilknytningsavtaler). Aksjonspunkt noteres, sees i sammenheng med 
aksjonspunkt om omfang av NVF. 
 

6.  Virkeområde for Spenningsområder 
Første utkast i NVF:  Anlegg skal kunne driftes i området 
0,9 – 1,05 p.u. ubegrenset 
1,05 – 1,10 p.u. 60 minutter. 
TSO skal definere p.u. basen. Statnett har definerte basen til nominell spenning 
– 420/300/132 kV i implementering av RfG. 
 
Kommentar fra Statkraft; Dette strekker seg bredere enn dagens standard 
isolasjonsnivåer. 
 
Diskusjoner: 
Omsetningsforhold på trafo er satt i forhold til lokale forhold (virkningsgrad under 
normal drift). 
Entso-e har også sett dette problemet.  Og det er referert til IEC60034  i Entso-e 
arbeidet, denne standarden gir spenningskrav i tilkoblingspunktet for maskiner. 
Der er uklarheter vedr. p.u. base (referansen), og hva de har valgt som 
referanse (base for p.u.) på kontinentet. Diskusjoner vedr. nominell spenning Un 
i tilknytningspunktet. Spørsmål om merkespenning eller nominell spenning. 
Definisjoner bør sees i relasjon til spenningsprosjektet og NEK440. 
Aksjonspunkt noteres. 
 

Statnett 
(Jon) 

7.  Frekvensregulering.  Koordinering mot markeder; 
FIKS kraver frekvensregulering uten dødbånd. 
Limited Frequency Sesitivity Mode, regulering ned og opp når frekvensavviket er 
større enn en terskel. Ny grunnfunksjon for frekvensregulering når markeder for 
frekvensregulering erstattes med nye. Alle frekvensreserver aktivert stasjonært 
mellom 49,5 og 50,5 Hz skal anskaffes i markeder. 
Krav til innstillinger (f.eks. terskler på 49,5 Hz og 50,5 Hz) bør bestemmes av de 
som koordinerer de ulike frekvensreservene (DUS – System- og 
balansetjenester). 
 
Innstillinger tilpasset for separatdrift vil ikke være optimalt for nordisk 
systemdrift (utledet av nordisk arbeid, se www.statnett.no).  Parallelt med det 
nordiske markedet, så mener systemansvarlig at det er hensiktsmessigat 
produksjonsanlegg skal forberedes for separatdrift (behovsvurdering). 
NVF skal ivareta behov for grunnleggende funksjonalitet, pluss lokale behov. 
Markedsdeltagelse vil kreve bedre reguleringsegenskaper enn 
grunnfunksjonalitet. 
 
Det er behov for å koordinere mot ER koden (Network Code - Emergency and 
restoration), hvor LFSM-funksjonaliteten er angitt som et middel som skal bøte 
på ubalanser som er større enn en nordisk N-1-hendelse. 
 
 
 
Diskusjon om frekvensområder og frekvensvern.   

Statnett 
(Jon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.statnett.no/
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Det ble kommentert at innstillinger for frekvensregulering er et aktuelt tema (50,2 
Hz-problematikk i Tyskland). 
 
Statnett; Ved separatdrift kan maskiner komme utenfor frekvensområdene (fra 
RfG) i tilfelle påslag eller utfall av last. Da kan det bli bare de store maskinene 
som blir værende innkoplet, eller det kan hende at alle maskiner faller ut. Det er 
lite gunstig hvis releplan er slik at all småkraft må stoppes. Ved Odda under 
separatdrift, har det vært drifts-hendelser med transient /kortvarig frekvens ned i 
ca 42 Hz og opp til ca 57 Hz. (underinnsvingningsforløpet)  
 
Diskusjoner om redusert bruk/mer hensiktsmessig bruk av frekvensvern 
generelt, og heller bruke spenningsvern mer aktivt i distribusjonsnett.  Statnett  
REN  vil gå igjennom bruken av frekvensvern for DG-enheter og vurdere hva 
som er hensiktsmessig bruk av  frekvensvern i distribusjonsnett, unngå 
separatområde, stabilitet,,, Alternative løsninger.  Aksjoner noteres. 
 
REN; anbefaler at alle anlegg over 250 kW skal ha RTU og frekvensvern. 
 
Statnett: Omformere (for solkraft eller vindkraft) har tradisjonelt koblet ut ved 
frekvens høyere enn 50,2 Hz og inn igjen når frekvensen returnerer (Tyskland). 
LFSM gjør at det er en nedregulering i stedet for frakobling.  
 
ROCOF - Rate of change of frequency 
Krav 1,5 Hz/s  er knyttet til forventede egenskaper hos omformere mht. å kunne 
holde inne mot et nett der frekvensen endres raskt. Begrenses av 
frekvensmåling og PLL (Phase Lock Loop) 
Kommentar; Dette kanskje ikke er relevant for vannkraft (da disse får langt 
høyere frekvensendring ved overgang til separatdrift). 
Statnett; Det er angitt i RfG at vi må stille et krav.  
AEP; Utydelig hva som menes. Aksjonspunkt noteres.  
 
Diskusjoner om informasjonsutveksling:  Hvilket behov ser nettselskapene til 
informasjonsutveksling og fjernstyring? Hva med produksjonsselskapene? 
Aksjonspunkter noteres. 
 
RfG omfatter informasjonsutveksling, uten at det er nevneverdig detaljert. Det 
bør defineres nærmere hva og hvordan informasjon skal utveksles. 
NEK; Dette bør være maskinlesbart, ikke bare pdf som tolkes. SIM er en 
standard for informasjonsutveksling, som kanskje kan vises til. 
Spørsmål om dynamiske modeller. Fosweb har ikke dette. Sjekke i forhold til 
SOGL om hva som her kreves av informasjonsutveksling. Aksjon noteres. 
Systemansvarlig kan kreve "rapportering" iht. nytt siste ledd i fos§14. Spørsmål 
om hvilke data som skal utveksles. IEC 60870-6/ TASE.2  er en IEC standard for 
kommunikasjon, det etterlyses hva som skal overføres. Aksjonspunkter noteres. 

 
Diskusjoner om bidrag av kortslutningsstrømmer:   
Diskusjon om evt. krav til kortslutningsstrøm fra konvertere for å kunne realisere 
vernplaner. Det er ikke krav om dette i Norge pr. i dag. Ei heller i RfG. Det er 
krav til responstid for kortslutningsstrøm, men ikke absoluttverdi av strømmen. 
Aksjonspunkt noteres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statnett 
(Olve), 
REN 
(Andre) 

8.  Forts. gjennomgang av slides, dag 2 
 
Reaktiv effekt 
P – Q/P.  Gjennomgang av driftsdiagrammet P og Q. 
Cos phi = Pmaks/Sn = x,   U = 1 pu 
 
Kravet som skal defineres;  

Statnett 
(Jon) 
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Q i forhold til tilgjengelig Pmaks referert PCC, høyspentsiden av generator-
/hovedtransformator. 
 
Komplekst/vanskelig å regne seg fram til hva behovet bør være. 
Varierer gjennom døgnet og året, lettlast, tunglast, import, eksport, normaldrift 
og driftsforstyrrelse. 
Generator reaktiv reserve er dynamisk og rask. 
Stasjonære reaktive behov erstattes av reaktive komponenter/ 
kondensatorbatterier i løpende drift (a la primær og sekundærreserver for 
frekvensregulering).  
 
Kommentarer;  
Ved oppgraderinger av løpehjul, øker aktiv effekt pga. forbedret virkningsgrad 
(på bekostning av reaktiv effekt). Produsenter ser aktiv effekt oppgraderinger 
som "lavhengende" frukt.  Vannvei har også av og til mulighet for mere vann.  
Det er et ønske av gruppen anleggsspesifikke krav i tilfelle aktiv 
effektoppgradering av kraftverk.  Dette for å muliggjøre samfunnsmessig 
rasjonelle effektoppgraderinger. Kravet til reaktiv effekt er uproblematisk ved 
nybygg eller oppgradering av generator.  
 
I de fleste tilfeller vurderes samfunnsøkonomisk verdi av P som større en Q, dog 
forutsatt at man ikke er kommet til et punkt der begrenset Q gir problemer med 
spenning og leveringskvalitet. 
Alternative metoder for å kompensere for redusert reaktiv evne ved 
effektoppgraderinger; 

 Tidsavgrenset krav for Q.  Dette ville kunne gi handlingsrom til å kople 
inn statiske komponenter (kondensatorbatterier).  

 Spørsmål om redusert reaktiv kapasitet fra maskin, kan erstattes med 
statisk (kondensatorbatterier), trolig kostbart. 

 Tillate at de reaktive reservene reduseres 
 
Diskusjon om anleggsspesifikke krav; Evaluere kompenseringsbehov, der 
historiske uttak av reaktiv effektuttak kan legges til grunn.   
 
Studier tyder på at de reaktive reservene ikke blir utnyttet fult ut, dette pga. 
manglende innstillinger av spenningsregulatorer. Småkraftverk er forberedt for 
regulering i forhold til reaktiv effekt, men det er sjelden spørsmål/krav fra netteier 
om innstillinger og regulering. Ofte står småkraft innstilt for cosphi=1. REN 
Vedlegg 4 i tilknytningsavtale angir regulatormodus for kraftverket. 
Trolig er det hovedsakelig de større kraftverkene som vanligvis bidrar med 
reaktive reserver for spenningsstøtte. Man må forutsette at reservene faktisk blir 
levert i diskusjoner. 
 
Agder Energi Produksjon; Spørsmål om Pmaks er absolutt maks (teoretisk) i 
forhold til hva som er mulig (beste vannvei/fallhøyde mm), eller skulle det 
knyttes til f.eks. midlere aktiv effekt i de timer man kjører anlegget for fult (med 
den vannstand man da har). Aksjonspunkt noteres. 
 
Kommentar; Hva med reaktiv effektreservekrav for A og B anlegg? Sees i 
sammenheng med aksjonspunkt fra diskusjon om omfang av NVF. 
 
 
Magnetiseringsbegrensere: 
Diskusjon om margin i forhold til kurve for praktisk stabilitetsgrense.  Vern bør 
justeres "til høyre" for kurven.  Magnetisering bør ikke begrense reaktiv effekt 
mer enn hva som er nødvendig mht stabilitet. Aksjonspunkter notert. 
 
 
 
Reaktiv ytelse og spenning – konvolutt 
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Separatdriftegenskaper 
Diskusjoner om Stabilitet: 
Stabilitetskravene er veletablerte (25 grader og 3 dB marginer) 
0,6% til 0,7% frekvensavvik ved 1% lastpåslag. 
Avslag og påslag av last på maskiner kan være problematisk fordi maskinene tar 
for lang tid for å svinge seg inn, f.eks. ved avslag fra 100% til 20% last.   
I følge Norconsult studie er det kanskje bare ca 15% av maskinene i Norge som 
klarer et lastavslag fra 100% til 20% der overfrekvensen holder seg under 60 Hz, 
uten at spesielle hensyn må tas. Disse spesielle hensynene bør nødvendigvis 
være behovsvurdert. Ellers vil man fra produksjonsanlegg "få det man får".   
 
Nedkjøringstider. 
Det ble kommentert at nedkjøring og stopp ikke nødvendigvis alltid tolkes som 
stegvise lastreduksjoner og til slutt stopp (når lasten er lav).  
Nedkjøringsmetodikk er viktig i forhold til spenningsstabilitet og  
fjernstyringsmuligheter. Aksjonspunkt noteres. 

9.  Etter møte Kommentarer – under er listet temaer/ innkomne kommentarer: 

 Svartstart (Avtalestyrt eller funksjonskrav) 
 

 Vern 
 

 FRT krav direktejordet og spolejorde 
 
Innspill bevares i etterkant av møtet.  

Statnett 
(Jon) 

 
 
Hovedaksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 

1.  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) 

19.04.2019 

2.  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) 

05.04.2019 

3.  p.u. og Nominell driftsspenning, hvordan harmonere med 
koder og ENSEO-e.  Sjekke mot NEK 440.   

Alle 05.04.2019 

4.  Gjennomgå hva som kan være aktuelle innstillinger for DG 
enheter (generatorer/ produksjonsanlegg i distribusjonsnett) 

Statnett 
(Olve),  

05.04.2019 

0,85
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Reaktiv ytelse, Q/Pmaks [pu]
ref. effektfaktor 0.91

Høyre hjørne har begrensninger 
knyttet til høyere statorstrøm v 
lavere spenning.  Ved evt. 10% 
reduksjon av spenning, vil man 
behøve begrensing av 
tilsynelatende og reaktiv effekt. 
Aksjonspunkter notert. 
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mht. frekvensvern, og gi tilbakemelding/ forslag.  Dette mht 
RENblad 3040. 

REN 
(Andre) 

5.  Inkludere figur som illustrerer frekvensendringshastighet 1,5 
Hz/s 

Statnett 
(Jon) 

19.04.2019 

6.  Undersøke vindkraft og evne/ behov til å levere 
kortslutningsytelse. 

Norwea 
(Ø.S.G), 
Statnett 
(Jon) 

05.04.2019 

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

Statnett 
(Jon/ Stein 

Petter) 

05.04.2019 

8.  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) 

05.04.2019 

9.  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) 

05.04.2019 

10.  Definere krav til reaktiv effekt.  Statnett 
(Jon) 

19.04.2019 

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

19.04.2019 

12.  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) 

05.04.2019 

13.  Separatdriftsegenskaper, lage forslag som indikerer hensikt, 
definerer innsvingning, tålegrenser, og litt om behovsvurdert 

Statnett 
(Jon) 

19.04.2019 

14.  Lage forslag til relevante standarder  NEK 
(Lars) 

05.04.2019 

15.  Informasjonsutveksling, referat, maskinlesbart Statnett 
(Jon) 

05.04.2019 

16.  Se igjennom møtereferatet, og gi tilbakemeldinger hvis det 
behøves rettelser/ suppleringer. 

ALLE 29.03.2019 

 
  


