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Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum, 13.12.2019
Tema Innhold Ansvarlig Tid

Velkommen Statnett 09:00 – 09:15

Status og orienteringer Status Ekspertutvalget
Status for DSO-pilotene
Retningslinjer på høring
Runde-rundt-bordet

NVE
Statnett
NVE
Alle

09:15 – 10:15

Tilknytningsavtaler med 
produksjonsbegrensning

Orientering om forskriftsendring v/NVE
Diskusjon, med utgangspunkt i utsendt underlag. Hva er 
potensiell påvirkning på utvikling av fleksiblitetsløsninger, 
samspill med systemansvarligs virkemiddel og balanseansvar. 
Hva gjør vi som bransje på kort sikt. Hvilke muligheter skapes 
på lang sikt?

NVE
Statnett, alle

10:15 – 11:00 

Driftspolicy og 
systemsikkerhet

Systemansvarligs driftspolicy gjeldende fra 1.1.2020. 
Lærdommer fra større hendelse i UK.

Statnett 11:15 – 12:00

Statnetts vurderinger 
TSO/DSO

Oppdatering på Statnetts vurderinger – hva ser vi nå 
sammenlignet med notatet fra samarbeidsforum 2017?

Statnett 12:00 - 12:30

Evt. / avslutning / lunsj Statnett 12:30 – 13:00
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Evt. / avslutning / lunsj Statnett 12:30 – 13:00
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Samarbeidsforum TSO/DSO 13.12.2019

Samarbeidsforum

Erfaringene fra DSO‐Fosen tilsier at følgende bør på plass for å utøve god og 
effektiv driftstanskoordinering i et DSO område:
• Fullt innsyn og bruker i Fosweb som saksbehandlere. Alternativt et annet 
system for innmelding av driftsstanser.

• Tilgang til produksjonsplaner.
• Tilgang til hva som er tilgjengelig produksjon gjennom året. Eksempelvis når 
er et kraftverk utilgjengelig pga. Konsesjonsvilkår.

• Oversikt over underliggende nett. Utkoblingsbart forbruk, lokal produksjon, 
omkoblingsmuligheter m.m.

Virkemidler for å oppnå en akseptabel driftssituasjon har vært, 
i prioritert rekkefølge:
• Reaktiv kompensering i form av kondensatorbatteri i 
transformatorstasjoner samt til en viss grad tilpasning av 
spenningsregulering i kraftstasjonene

• Endring av koblingsbilder
• Endring av spenning ut fra transmisjonsnettstasjonene
• Opp‐ eller nedregulering av produksjon i området
• Utkobling av fleksibelt forbruk

• Marginaltap
• ROS‐Analyser
• GO‐planer

• Pris på spesialregulering ??
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Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

5

6



23.01.2020

4

13.12.2019

Aktuelle resultater fra piloten
Samarbeidsforum Statnett

Kristoffer Sletten – Agder Energi Nett
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Arbeidspakker

Rutiner Verktøy

Produsenter

Optimal
nettdrift

Verktøy

AEN:

Scada

(Drift)

AEN:
AMS –

Nettnytte

(Analyse)

Powel:

Netbas-DMS

(Analyse-drift-
prognosering)

Verktøy 

1
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Tap i 132 kV-nettet

Fjernet: 
Kraftsensitiv informasjon iht. 
Beredskapsforskriften § 6-2. 
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• Driftsskjema

• Driftsprotokoll

• Planlegging av koblinger/stanser

• Utpeking av leder for sikkerhet

• Simulering av koblinger med «innebygde» prognoser 
for last og produksjon

• Simulering av kortslutninger for å finne feil i nettet

• Melding til kunder

• KILE

• Etc.

Powel ADMS 

• Videreutvikling av Powel ADMS med målinger av «live» 
spenning og produksjon

• Sanntidsdata fra SCADA, produksjon og spenning

• Beregning av lastflyt og tap med lastprofiler

• Nettmodell er verifisert i forhold til virkelig flyt i SCADA

• Prognoser for lastflyt med produksjonsplaner (via ECP)

• Lastmodeller - prognoseringer

Videreutvikling Powel ADMS
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Spenningskoordinering mot produsenter
-Test av aktiv statikk og reset funksjon

• Brokke Kraftverk (G1-G3  
100 MVA, G4 140 MVA)

• Ny programvare for 
spenningsregulering

Fjernet: 
Kraftsensitiv informasjon iht. 
Beredskapsforskriften § 6-2. 

Spenningskoordinering mot produsenter
- Test av aktiv statikk og reset funksjon

Definisjoner og forklaringer:
Måling referert generator – Ved analyse av en generators kjøring med tanke 
på spenningsstøtte og reaktiv kjøring må en ha klart for seg hvor det måles.
Dette kan være en årsak til feiltolkninger mellom nettsentral og 
produksjonssentral 

Aktiv statikk – Dette er en funksjon som parametriseres i den elektroniske 
spenningsregulatoren til generatoren. Denne funksjonen skal bidra til at 
generatoren produserer nok reaktiv effekt til å kompensere for blokktrafoens 
reaktive tap ved økt aktiv produksjon.

Parameterne som legges inn danner en lineær kurve som øker reaktiv 
produksjon ved økt aktiv produksjon. Dette er en tilnærming mot trafoens 
eksponentielle reaktive karakteristikk.
Parameterne i den lineære tilnærmingen bør tilpasses turbinens «bestpunkt» 
og hvor aggregatet har flest driftstimer.

Reset funksjon – Generatoren vil etter innfasing automatisk resette 
spenningssetpunkt den regulerer etter. Spenningssettpunktet på forhånd 
definert.

En generator uten resetfunksjon vil bruke spenningen den faser seg inn mot 
som reguleringssetpunkt frem til neste innfasing. Det vil si at om spenning på 
linje/SSK er 132 kV i innfasingsøyeblikket så vil generatoren jobbe mot 132 kV 
selv om linjespenning øker til f.eks 134 kV.
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Spenningskoordinering mot produsenter
- Test av aktiv statikk og reset funksjon

Test av både resetfunksjon og aktiv statikk ble utført i 
Brokke mot stivt nett og svakt nett:

- Aktiv statikk har en veldig positiv effekt for å dekke opp om blokk trafoers 
egne reaktive tap ved økt aktiv produksjon. Både mot stivt nett og svakt nett.

- Reset funksjon på generatorene gjør relative store utslag i reaktiv utveksling 
mot 420 kV og 132 kV nett.

- Ved automatisk reset av spenningsreferanse etter innfasing mot 132 kV nett 
kunne en også se endring av reaktiv kjøring på maskiner i 110 kV nett 
(Skjerka 2x120 MVA ) 

- Resetfunksjon vil mot stivt nett i størst grad påvirke reaktiv flyt.

Øverste bilde viser hvordan generatorer sluker 
reaktiv effekt eller produserer tilnærmet 0MVAr 
referert generator klemmer.
Dette fører til at det reaktive tapet i blokk trafoen 
må hentes et annet sted i nettet.

Nederste bilde viser samme anlegg etter 
implementering av aktiv statikk. Her produserer 
generatorene reaktiv effekt slik at de er med å 
dekke de reaktive tapene i blokk trafoen. 
Dette fører til at vi transporterer mindre reaktiv 
effekt i 132kV nett.

Fjernet: 
Kraftsensitiv informasjon iht. 
Beredskapsforskriften § 6-2. 

Fjernet: 
Kraftsensitiv informasjon iht. 
Beredskapsforskriften § 6-2. 
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Spenningskoordinering mot produsenter
- Test av aktiv statikk og reset funksjon

Erfaringer og veien videre etter testing i Brokke:

- Aktiv statikk er en god løsning for å få generatorer til å 
kompensere for blokktrafoens reaktive tap ved økt aktiv 
produksjon

- Det vil utarbeides en fremdriftsplan for å få implementert 
denne funksjonen på maskiner hvor det er mulig.

- Resetfunksjon trenger noe mer testing og diskusjon før 
denne implementeres permanent:

- Hvor store sprang i endring i reaktiv effekt over tid skal en tillatte?

- Bør reset funksjonen ta hensyn til aktuell nettdrift? ( størst hensikt ved «svakt nett?)

- Bør tester av reset funksjonen koordineres slik at en ser mulige konsekvenser over et større 
geografisk område hvor flere konsesjonærer er involvert? 

Agder Energi Nett AS
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Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum, 13.12.2019
Tema Innhold Ansvarlig Tid

Velkommen Statnett 09:00 – 09:15

Status og orienteringer Status Ekspertutvalget
Status for DSO-pilotene
Retningslinjer på høring
Runde-rundt-bordet

NVE
Statnett
NVE
Alle

09:15 – 10:15

Tilknytningsavtaler med 
produksjonsbegrensning

Orientering om forskriftsendring v/NVE
Diskusjon, med utgangspunkt i utsendt underlag. Hva er 
potensiell påvirkning på utvikling av fleksiblitetsløsninger, 
samspill med systemansvarligs virkemiddel og balanseansvar. 
Hva gjør vi som bransje på kort sikt. Hvilke muligheter skapes 
på lang sikt?

NVE
Statnett, alle

10:15 – 11:00 

Driftspolicy og 
systemsikkerhet

Systemansvarligs driftspolicy gjeldende fra 1.1.2020. 
Lærdommer fra større hendelse i UK.

Statnett 11:15 – 12:00

Statnetts vurderinger 
TSO/DSO

Oppdatering på Statnetts vurderinger – hva ser vi nå 
sammenlignet med notatet fra samarbeidsforum 2017?

Statnett 12:00 - 12:30

Evt. / avslutning / lunsj Statnett 12:30 – 13:00

NEM § 3-3 tredje ledd: «Et nettselskap og en produsent kan inngå en 
avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.»

Verken nettselskap eller produsent kan kreve en slik avtale

Krav til likebehandling

Tilknytningen må være driftsmessig forsvarlig

Tilknytning av produksjon med produksjonsbegrensning
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Avklares med overliggende nett og systemansvarlig

Nettselskapet er ansvarlig for at avtalen overholdes

Det bør lage rutiner for håndtering av avtalene

Publisert egen side på reguleringsmyndigheten.no

Tilknytning av produksjon med produksjonsbegrensning
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Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum, 13.12.2019
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systemsikkerhet
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Evt. / avslutning / lunsj Statnett 12:30 – 13:00
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Driftspolicy 2020
Tom Tellefsen

Sted, dato

TSO/DSO Samarbeidsforum 
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Gjeldende driftspolicy

• Sist revidert i 2010

• Omfatter ikke volum tilknyttet systemvern

• Lite fokus på intakt nett

• Samfunnsmessig rasjonelt å ha mer på N-0 drift forutsatt rask 

innkoblingsmulighet                                               

• 2 timers innkoblingstid benyttet i alle nettområder til tross for at 

om dette primært er basert på kritikalitet til aluminiumsindustrien

Fremtiden er elektrisk
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Ny driftspolicy gjeldende fra 1.1.2020

Fremtiden er elektrisk

• Gjelder for utøvelsen av systemansvaret – herunder i regionale nett

• Ved intakt nett kan det benyttes driftskoblinger og systemvern som ved enkeltutfall gir 
bortfall av maksimalt 500 MW forbruk i inntil 30 minutter.

• Ved planlagte driftsstanser skal enkeltutfall maksimalt gi bortfall av 500 MW forbruk i 
inntil 2 timer. Dersom berørt forbruk er mindre enn 200 MW og ikke omfatter særlig 
sårbar industri, aksepteres bortfall i inntil 4 timer. 

• Forbruk med særskilte tilknytningsvilkår som "utkoblbar B-kunde" inngår ikke i volumene 
ovenfor.

• Dersom tilknytning av nytt forbruk vil medføre brudd på driftspolicy, er tilknytningen som 
hovedregel ikke driftsmessig forsvarlig. 

• Kravene kan fravikes etter vedtak av konsernsjef eller den han gir fullmakt.

Utfall i Storbritannia og 
læringspunkter for Statnett

Sted, dato
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• 9. august inntraff en større feil i det britiske kraftsystemet.

• Lynnedslag førte til frakobling av to store produksjonsenheter, et 
gasskraftverk (244 MW) og en offshore vindpark(737 MW), samt 
500 MW solkraft og ytterligere 400 termisk produksjon i de 
påfølgende sekundene.

• Utfallene medførte et større frekvensfall og aktivering av 
frekvensstyrt BFK. Ca 1 million kunder ble koblet ut, og påvirket 
private forbrukere samt transportsektoren.

• Forbruket ble liggende ute i ca 40 minutter.

• Utfallene, på totalt 1878 MW, tilsvarte ca 5% av systemets totale 
kraftproduksjon. Dette er langt over dimensjonerende feil på 1000 
MW som det britiske kraftsystemet er dimensjonert for.

Fremtiden er elektrisk

Alvorlig feil i det britiske kraftsystemet

TSO/DSO Samarbeidsforum 

2019-12-13 / 32

Hendelsesforløp og frekvens

Fremtiden er elektrisk
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• Det er viktig for Statnett å dra lærdom av hendelsen i 
Storbritannia, samt se på sannsynligheten for at noe 
tilsvarende kan inntreffe i Norden og Norge.

• Kraftsystemene i Norden og Storbritannia er relativt like i 
størrelse. 

• Norden er, på lik linje med Storbritannia, dimensjonert til å 
håndtere en enkelthendelse (såkalt N-1 feil) på inntil 1400 MW. 

• Dersom vi blir rammet av flere feil som til sammen er større 
enn 1400 MW, vil også vi i utgangspunktet være i en 
driftsituasjon som kan føre til automatisk forbruksfrakobling. 

Fremtiden er elektrisk

Hvordan relaterer dette til Norden?

TSO/DSO Samarbeidsforum 
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• Det er en risiko for at Norden kan havne i en lignende situasjon som 
Storbritannia.

• Det er derfor nødvendig å vurdere risikoreduserende tiltak. Følgende tiltak 
anses som relevante:

• Balansering i vanlig drift må holdes innenfor båndet (49,9 – 50,1 Hz). Krever større volum 
automatiske reserver og økte automatisering.

• Øke dimensjoneringskravet til automatiske reserver.
• Prekvalifisering og overvåking av produksjonsenheter for å sikre leveranse av reserver.
• Redusere dimensjonerende feil i operativ drift.
• Økte inertia i systemet, i form av nye reservemarkeder.
• Gjennomgang av produksjonsenheters tekniske egenskap til å holde seg synkronisert 

gjennom store systemfeil.

• Det pågår arbeid på de fleste av punktene over, gjennom bl.a. gjennom NBM, 
opptrapping av aFRR i Norden, utvikling av marked for FFR.

Fremtiden er elektrisk

Risikoreduserende tiltak
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Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum, 13.12.2019
Tema Innhold Ansvarlig Tid

Velkommen Statnett 09:00 – 09:15

Status og orienteringer Status Ekspertutvalget
Status for DSO-pilotene
Retningslinjer på høring
Runde-rundt-bordet

NVE
Statnett
NVE
Alle

09:15 – 10:15

Tilknytningsavtaler med 
produksjonsbegrensning

Orientering om forskriftsendring v/NVE
Diskusjon, med utgangspunkt i utsendt underlag. Hva er 
potensiell påvirkning på utvikling av fleksiblitetsløsninger, 
samspill med systemansvarligs virkemiddel og balanseansvar. 
Hva gjør vi som bransje på kort sikt. Hvilke muligheter skapes 
på lang sikt?

NVE
Statnett, alle

10:15 – 11:00 

Driftspolicy og 
systemsikkerhet

Systemansvarligs driftspolicy gjeldende fra 1.1.2020. 
Lærdommer fra større hendelse i UK.

Statnett 11:15 – 12:00

Statnetts vurderinger 
TSO/DSO

Oppdatering på Statnetts vurderinger – hva ser vi nå 
sammenlignet med notatet fra samarbeidsforum 2017?

Statnett 12:00 - 12:30

Evt. / avslutning / lunsj Statnett 12:30 – 13:00

TSO/DSO – videre utvikling 

Sted, datoFremtiden er elektrisk 36

Samarbeidsforum 2019-12-13
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Status for anbefalinger fra notat (april 2018):
Hva er DSOer og hvordan utvikle løsninger som gjør det mulig for disse å utøve systemdrift? Status

Råd til myndighetene

• NVE bør godkjenne piloter etter søknad, utenfor rammer gitt av dagens systemansvar slik at nye oppgaver og 
ansvar for nettselskapene kan testes før reguleringen endres.

• Uttesting av DSO-rollen i piloter bør håndteres gjennom bilaterale avtaler mellom TSO og DSO. 
• Basert på erfaringer fra pilotene vil det være aktuelt for NVE å utvikle nytt regelverk på dette området. 
• En del av dette vil være å se hvordan flere oppgaver for DSOene påvirker selskapenes inntektsramme.

Videre samarbeid mellom nettselskapene og Statnett

• Statnett og nettselskapene vil etablere en fast gruppe for TSO/DSO koordinering. 
• Formålet er å fortsette den åpne og konstruktive dialogen fra samarbeidsforum i en periode med store 

endringer for bransjen. Format og deltagelse må klargjøres, men aktuelle tema kan være igangsatte 
piloter/FoU-prosjekter i regionalnett og distribusjonsnett, IKT samarbeid samt implementering og utvikling av 
europeisk regelverk som påvirker grensesnittet TSO/DSO.

TSO/DSO Samarbeidsforum 
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Status for anbefalinger fra notat (april 2018):
Hvordan kan vi allerede nå utsette og redusere behovet for nettinvesteringer? Status

Råd til myndighetene

• Tilknytningsplikten bør mykes opp for å gi mulighet for å inngå varige tilknytningskontrakter med 
begrensninger.

• Juridiske rammer for bruk av bilaterale avtaler om spenningsstøtte og reservekapasitet fra kraftverk må 
klargjøres.  ?

• Regulator bør åpne for kostnadsdekning ved investering og bruk av batteri hvis nettselskapet kan 
dokumentere at dette er samfunnsmessig rasjonelt

Får lov å 
teste ut

• Regulator bør åpne for at nettselskap kan installere automatiske løsninger for å håndtere flaskehalser 
(systemvern), innenfor retningslinjer fra systemansvarlig. På vei?

Videre samarbeid mellom nettselskapene og Statnett

• Nettselskap og Statnett vil i enkeltsaker og gjennom KSU-prosessen vurdere muligheten for å bruke 
systemvern istedenfor å investere i nett.
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Hva kan vi lese ut av sakene som er drøftet i dag…

Læring fra UK-
hendelse

Tilknytning av 
produksjon 

• Systemansvarligs vs nettselskapenes risikovurdering

• Behov for tett TSO/DSO-samarbeid
Systemansvarligs 

driftspolicy 

• Nettselskapene har viktig oppgave med å følge opp 
funksjonalitet i produksjonsapparatet 

• Behov for tett TSO/DSO-samarbeid

• Nettselskapenes vurderer hva som er driftsmessig 
forsvarlig, og gis nye verktøy/virkemiddel

• Behov for tett TSO/DSO-samarbeid

TSO/DSO Samarbeidsforum 
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• Dagens forskrifter gir rom for bedre samordning mellom nettselskap og 
systemansvarlig

• Forbedret planfase viktig; – være samordnet og i forkant
• Nettselskapene går fra "vurderinger til analyser": data (historikk, sanntid og 

prognoser) og bedre/nye verktøy; - omfattende!
• Behov for tett dialog mellom nettselskap, produsenter, kunder og 

systemansvarlig

Samtidig utfordringer med "skalering" av pilotene: 
• Behov for kompetanseløft hos flere – "sprik i laget"?
• Hvordan unngå ulik praksis og tilnærming mellom nettselskapene?

• Må sikre effektiv utvikling og drift av nye prosesser/løsninger

…Og læring fra pilotene 
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Fastsette nett- og 
handelskapasitet

Etablering av spotområder

D-1år sesong uke h

Sikre reservekapasitet

Frekvens-
regulering

Koordinere driftsstanser

Stille krav 
ved til-

knytning 
funksjons-krav 
og systemvern

Dele relevante data om egne anlegg 
med andre netteiere og systemansvarlig

?

Planlegge nett 
og tilknytte kunder

Drifte eget nett 
kobling, feilretting, vedlikehold Anleggseieres 

ansvar

TSO oppgaver

Håndtere spenning 
endre forbruk, produksjon, spenningsregulering, koblingsbilder

Diskusjonen om fremtidens "regional drifts-
koordinering" fokuserer på virkemidler i regionalnett

Håndtere flaskehalser 
endre forbruk, produksjon og koblingsbilderRegional 

driftskoordinering
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Behov for å videreutvikle prosesser og 
verktøy for de alle plan- og driftsfaser
• Både samspillet mellom fasene, og samspillet mellom nettselskapene og 

systemansvarlig, må håndteres
• Pågående initiativ (DIGIN, Autofos .. ) er viktige byggeklosser, men er 

kun et første steg for å utvikle en effektiv bransje

Systemansvarlig/TSO

Nettselskap/DSO

Nettilknytning
Driftsstans-
planlegging

Driftsplanlegging
Flaskehals og 

balansering
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Prosessen videre – piloter og utvikling
Januar 2020 Intervju/datainnsamling evaluering

Februar 2020 (uke 7) Foreløpig evaluering. Sendes ekspertgruppen og Samarbeidsforum 

Mars 2020 (uke 9) Veien videre – aktiviteter/samarbeidsprosjekt

Hva skjer etter pilotperioden hos Mørenett/Agder/Tensio

A: videreføring i avtaler

B: videreutvikling gjennom piloter/IKT-støtte for testede prosesser

Retning TSO/DSO – hva krever dette av nye piloter/aktiviteter?  

Mai 2020 Diskusjon av ekspertgruppens anbefaling. 

Hvordan kan TSO/DSO bidra til driftssikker elektrifisering av samfunnet? 

- Foreslå prioriterte områder innenfor TSO/DSO-arbeidet for å akselerere 
utvikling. 

- Oversendes til NVE/OED ifm ekspertutvalgets rapport.
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