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Møtereferat 
 
Sak: Referansegruppemøte nr. 7 for ny NVF - Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i 
Kraftsystemet.  HVDC og Produksjonanlegg 
 
Møtested/dato: 
Oslo Nydalen Allé 33, Statnetts 
kontorer, Grytten 10. og 11.09.2019 

Deltakere:  
 
 
Geir Aalvik  
Morten Nielsen 
Finn Holmvik 
Ruben Hodnebrug 
Hugo William Thøgersen 
 
Geir Kaasa 
Magnus Johansson 
Øistein S. Galaaen 
Lars Ihler 
Olve Mogstad 
Ingeborg Sperstad  
Hans Olav Ween  
Stein Petter Vagle 
Jon Nerbø Ødegård  
Thomas Treider 
Ingvild Sundal Smelvær 
 
 
 

 
 
 
Statkraft Energi, 
Hydro                Dag 1 
Agder Energi  
Agder Energi       
Hafslund Nett   Dag 2                    
 
Skagerak Nett    
REN                   
Norwea               
NEK 
Statnett SF         
Statnett SF         
Statnett SF          
Statnett SF       
Statnett SF       
Statnett SF       
Statnett SF       
 
 

Møteleder: 
Stein Petter Vagle 
Produksjon: Jon Ødegård 
HVDC: Thomas Treider 
Referent: Stein Petter Vagle (SPV),  
 

Fraværende: 
Øistein S. Galaaen 
Frode Kyllingstad 
Kjetil Solberg 
Andre Indraerne 
Asgeir Mjelve 
Svein Halveg 
 

 
Norwea 
DSB 
DSB         
REN         
Hafslund               
Småkraftforeninga  
 
 

Ansvarlig/adm. enhet: 
Hans Olav Ween / DUK 

Kopi til: 
 
Geir Kåsa                            Statnett SF,  
 

Vår referanse: SPV 
 

Neste møte blir: 24 og 25 Oktober. 2019 (sender ut 
egen invitasjon)  
 

Dato: 23.09.2019 rev.-  

 
Saksliste 
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# Sak Ansvarlig 

1)  Velkommen  
 

Statnett 
(Stein P.) 

2)  Gjennomgang av agenda  

• Møteplan og Struktur 

• Plan for draft NVF i månedskifte sept/ nov. 

• Gjennomgang av agenda slik at HVDC gjennomgås på et overordnet 
nivå.  

 

Statnett 
(Stein P) 

3)  NVF – del V: Produksjonsanlegg 
Kommentarer, svar og avklaringer 
Det har blitt mottatt en del innspill fra startkraft.   
Gruppen ønsker ved neste møte, gjennomgang av høringsutkast, gjerne at det 
refereres til innspill/ hvordan disse er blitt tatt om bord. 
 
 Gjennomgang av aksjonspunkter (se også presentasjon): 
1) Referansegruppen diskuterte om at de minste produksjonsanleggene (type 

A og B) burde omhandles i NVF (mht. temaer som informasjonsutveksling 
og spenningskvalitet (THD). 

o Det ble konkludert at anbefalinger bør være tilstrekkelig, der det 
vises til relevante standarder; NEK 50549 parameterliste i annex, og 
IEC 61000. 

o Kanskje også vise til REN blad 3040 som gir veiledning i forhold til 
fortolkning av IEC61000 og bidrag. 

 
2) Gjennomgang av begrep: Nominell Spenning, driftsspenning,  

og identifisert behov for å ytterligere definere/ oppklare begreper: 
IEC60038 angis nominal system voltage 
Aksjon: Finlese om hva "temporary voltage", 3600 sekunder henspiller på. 
Referansegruppen kan også gi tilbakemelding om dette. 
 
3) Diskusjon om kortslutningsbidrag/ -ytelse:  
En vindpark vil være tilknyttet via en omformer (konverter). Slik sett er det sterkt 
begrenset hva en omformer kan bidra med. 
Ved lav kortslutningsytelse vil det typisk bli nødvendig med diffvern. 
 
Presentasjon og diskusjon om temaer: 
1) Reaktiv effekt-krav for produksjonsanlegg, presentasjon: 
2) Fiks 2012 krever; 0,86 kapasitivt og 0,95 induktiv – alltid. 

NVF vil kreve: 
o 0,86 kapasitiv og 0,95 induktiv i hovedregel 
o Behovsprøving for andre krav dersom samfunnsøkonomisk 

rasjonalitet kan dokumenteres. Aktuelt med "mindre" endringer/ 
oppgradering av turbin. Spenningskvalitet, alternativ kobling er ting 
som kan legges til grunn. 

Diskusjoner om netteiere vil kunne være interessert i å kunne styre reaktiv 
effekt. 
 
3) U-Q/Pmaks-kravet: 
Diagram diskusjoner; gruppen stiller seg positiv til at krav for reaktiv effekt stilles 
ved nominell spenning (slik at man får en "shape" formet som en linje). 
 
4) Aksjon vedr. definering av Pmaks: 
Mange krav er relatert maksimal effekt - Pmaks: 
➢ Reaktiv effekt 
➢ Reguleringsstabilitet 
➢ Fault Ride Through 

Mm 
Pmaks kan ha kort varighet i forhold til et år. Diskusjon om Pmaks skal være en 
verdi som dekker alle driftstimer, eller som en viss persentil av driftstider i 
størrelsesorden 0,95 til 0,98, men ikke låses til noen verdi. Aksjon for Statnett 

Statnett v 
/ Jon 
m.fl,  
se 
aksjonslis
te. 
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blir å gå i dialog med Landsentralen og avklare om det kan/ bør være vindu for 
Pmaks. 
Begrepet Pn, nominell effekt, bør trolig ikke brukes fordi det kan 
sammenblandes med generatorens merkeverdi. 
 
Vannveien kan over tid endres slik at maksimal effekt endrer seg.  Høyeste 
effekt/ vannvei kan være noen prosent av året. 
 
Frekvensvern og separatdrift:   
Statnett stiller ikke krav til frekvensvern, elektrisk frekvens er ikke skadelig for 
utstyr. 
Hva er behovet for frekvensvern som komponentvern? Noen kontrollanlegg er 
innstilt for hurtig frakopling ved lav frekvens (45 Hz/ 90% turtall). Dette fordi 
hjelpesystemer kan feile, slik at man for en kontrollert stopp. Og at man slipper 
stopp med frakopling initiert av annet vern. 
Hvis frekvensvern er installert, så skal dette helst ikke løse ut / stilles utenfor det 
som er maskiners naturlige innsving (under- og overfrekvens). 
Overfrekvensvern kan redusere risiko for overspenning ut til nett/ forbruker, 
spesielt ved separat-nett drift. Dette kunne kanskje vært løst med 
overspenningsvern.   
Aksjonspunkt; Spek, for kraftverk. 
Det er vanligvis gamle kraftverk som har uheldig innstilt frekvensvern.    
 
Diskusjoner om innstillinger i forhold til overfrekvensvern til småkraft. Ved 
turbinregulator blir behovet for frekvensvern mindre. En maskin som mangler 
turbinregulator behøver frekvensvern. 
Vanskelig å lage felles regler for innstilling av overfrekvens, kan kanskje delvis 
erstattes av overspenning. 
Ønsker å unngå utkopling ved 49 Hz. 
Kanskje bruke omtrent fra 45 (47,5) til 52 Hz, med unntak av spesielle tilfeller. 
 
Spørsmål om innstillinger for spenningskontroll, 0,25 pu. 
 
Kommentarer til underlagsdokument Produksjonsanlegg_v.2.0 : 

1.4.2.2 Reservekraft (ikke nødstrøm). 
 

21.4.2.3 Innkobling etter nettfeil (s33); Kravet stilles fra 10 MW og 
oppover (skulle kanskje stilles til klasse 2).  Kommentar; strengere enn 
kbf krav. 

 
Krav til kommunikasjon; Krav for protokoll bør gjelde for driftssentral 
tilknyttet nett. 

 
S37, ikke relevant med trinnkopler for generatortransformator. 
Kommentarer om kraftstasjoner og redundans. 

4)   
DAG 2: 

21.2.2.1  ( s 18); Kategorisering 
Uklarheter i forhold til tabell, oppdatere noe, kravene nyanseres i forhold 
til kategorier.   

 
Kravetterlevelse; verifiserende simuleringer og prøver: 
Plan om å bake inn alle krav i NVF, ikke separat veileder. 
Aksjon; hva omfattes av fos§14a, innmelding av parametere og modeller. 
 
Endringer fra FIKS til NVF; hva er nytt: 

- Krav til innhold simuleringer 
- Andre alternative prøver for å dokumentere frekvens-

reguleringsegenskaper 
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- Prøver for å dokumentere egenskapene til andre magnetiseringsutstyr 
enn statisk + CF=2 

- Fjernet noen prøver. 
Spørsmål om det burde vært anbefalinger utover FOL for THD.  Diskusjon om 
dette er problem som bør adresseres NVE mht. leveringskvalitet, eller om det 
skal være et funksjonskrav eller anbefaling i NVF, samt om det burde leveres 
prøveresultater. 
 
REN har krav om spenningskvalitet, og THD i kontrakter. 
NVE forvalter fol, aksjon å avklare med NVE om dette er et funksjonskrav. 
Kanskje kan det være en sak for kraftsystemdata innmelding. 
 
Reaktiv ytelse – synkron produksjon;  
Diskusjon om å referere til PCC, tilkoblingspunkt, eller referere til oppstrøms 
transformator.  Gruppen finner det best å referere til ved transformator. 
 
Prøver i FIKS; 

- FREKVENSREGULERING: Servotidskonstant, lastavslag, frekvenssteg, 
frekvensregulering i normaltdrift, sepaatdrift* 

- SPENNINGSREGULERING; Sprangrespons, reaktiv avslag 
Impulsrespons/ u dempning og m dempning. 
(Sep.drif-test er vanskelig, stegrespons gir ikke alle svar, stab.marg ikke 
gitt av tester) 
 

Prøver i NVF; 
Frekvensregulering; 

Servotidskonstand, frekvenssteg, verifisering av 
frekvensreuleringsmoduser, separatdriftdeteksjon (D og C*), 
Lastavslag, separatdrift*, HWTL (hardware in the Loop)*, 
Sin in-sin out (AFF-diagram)*, Annet 

Spenningsegulering; 
              Sprangrespons, Impulsrespons u/ dempetilsats (dersom installert), 
AFF-diagram* 
Reaktiv ytelse 
 
Fjernstyring: 
Diskusjoner viser at mulighet for å fjernstyre, f.eks. setpunkt for spenning, varier 
med alder til anlegg og utstyr. 
Diskusjoner om styring av spenning setpunkt og cosphi for solkraft i 
distribusjonsnett, anbefaling i forhold til NEK50549. Spørsmål fra gruppe om evt. 
krav til fjernstyring (for alle enheter). 
Diskusjon om småkraft i distribusjonsnett aggregert, men styrt av en aktør, dette 
kan ha betydning for regional og sentralnettet. Diskusjon om det burde være en 
egen fos § som dekker aggregert kraft i distribusjonsnettet.  §15 gir 
systemansvarlig mulighet for å gripe inn hvis det blir nødvendig. 
Kanskje et ansvar som bør ligge hos netteiere for å koordinere krav. Kan hende 
det skal adresseres til DSO arbeider.   
AMS måler gir mulighet for å måle spenningskvalitet.   
Statnett mener at netteier må ta et tydeligere eierskap til produksjonsanlegg i 
eget nett for å sikre funksjonalitet. 
 

5)  NVF, del IV - HVDC 

• Kort gjennomgang av innhold og funksjonskrav 
Spenningsgrenser; HVDC og omformere skal klare grensene. 
Egne krav for fjern ende omfomerstasjon. 
Litt diskusjon om solkraft igjen, og egenskap til å automatisk legge seg inn når 
frekvensen kommer under terskelverdi. 
 
Frekvensendringshastighet. 
Frekvensregulering, tilsvarende for produksjon. 

Statnett  
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Reguleringsevne, tilsvarende produksjon 
Syntetisk treghetsmoment, bestemmes for hvert tilfelle av systemansvarlig. 
Småsignalstabilitet, stabilt  
Reaktiv ytelse ved P=Pmax 
Reaktiv ytelse. 
Reaktiv regulering. Tilsvarende produksjon 
Reaktiv ytelse, ønske om at begrepet "begrenses unødig" forklares. 
Fault Ride Through. 
Feilstrømsbidrag, kravet behovsprøves. 
Systemdrift, kommunikajson; kommentar, krav til kommunikasjon gjelder 
driftssentral for nettanlegg. 
Fjernstyring; kommer på neste revisjon av HVDC. 
Informasjonsuveksling. Forslag om å vise til standard NEK/IEC 62351-3 for 
kryptering.   
Vern 
Feilskrivere 
 
Kravetterlevelse for HVDC vil være lik som for produksjonsanlegg. 
 

• Krav fra FIKS og krav fra EU forordning 

• Innspill fra gruppa 

 
 

# Aksjonspunkter Hvem Når 

1.  Driftspenning, sjekke opp temporary voltage, 3600 sek i 
forhold til standard IEC60038 

Alle 01.10.2019 

2.  Statkraft skal sende "Prinsipper for lokal kontroll av Kraftverk" 
distribuere til referansegruppa 

Geir 
Aalvik 

25.09.2019 

3.  Referansegruppe skal gi tilbakemelding for hva som er vanlig 
innstilling til frekvensvern, og evt. hva som kan være 
hensiktsmessig.   

Alle 01.10.2019 

4.  Kraftverk uten turbinregulator med frekvensregulering (fast 
vannspeils) behøver frekvensvern, inkluderes i NVF.  

Jon 01.10.2019 

5.  Aksjon spenningskontroll og innstillbart settpunkt utenfor 0,95 
og 1,05 pu spenning av hensyn til synkronisering.  

Jon 01.10.2019 

6.  Statnett gjør en endelig beslutning vedr. 
veiledning/anbefaling/informasjon om THD og 
overharmoniske spenninger og strøm.  

Jon 01.10.2019 

7.  Statnett tar til stilling Agder Energi Vannkrafts innspill fra 
slutten av dag 1 og starten av dag 2 

Jon 01.10.2019 

8.  Sende ut link til retningslinjer for fos § 14a (aksjonspunkt; hva 
omfattes av fos § 14a vedr kravetterlevelse) 

Stein 
Petter 

Uke 36 
(sammen med 
referatet) 

9.  Statnett tar stilling til, og går eventuelt i dialog med NVE, om 
det skal startes en prosess for å samle inn harmonisk 
innmating som del av anleggsdata. Dette vil i alle tilfeller 
gjøres separat av NVF.  

Statnett 01.01.2020 

10.  Konklusjon vedr. Pmaks Jon  01.10.2019 

 


	Saksliste

