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Agenda – DCC møte 29. august

Fremtiden er elektrisk

12.00 Innledning

12.30 Kort om Guideline for System Operation (GL sysOP)

12.45 Introduksjon til Demand Respons prosjektet i Statnett

13.00 Spenning og tilknytningspunkt 

14.00 Reaktiv effekt



Agenda – DCC møte 30. august

Fremtiden er elektrisk

09.00 Ansvar og roller

10.00 Frakobling og gjeninnkobling 

10.45 Vern og kontrollsystem

11.15 Videre plan og fremdrift

11.30 Tilbakemeldinger/diskusjoner



Innledning

• DCC publisert i Official Journal of the European 

Union, og er dermed gjeldene fra 07.09.19!

• Fremdrift så langt og aksjonspunkter fra forrige 

møte

Fremtiden er elektrisk

Aksjon Hvem Når

Klargjøre forslag til kravtekster og bakgrunnsmateriale for 

diskusjoner i neste referansegruppemøte.

Stian Løpende

Tilgjengeliggjøre Statnetts vurdering av hvilke tekniske 

funksjonskrav som er ufullstendig definert i DCC i elektronisk 

arbeidsrom.

Stian 18.2.2016

Utarbeide tilleggstekst til spenningskrav. Elisabeth/

Stian

18.2.2016

Komme med tilbakemeldinger på det presenterte materialet 

som ligger ute på eRoom - hovedsakelig det som går på 

spenningskrav og frekvenskrav. 

Deltakere i 

refereanseg

ruppen

6.3.2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1388
https://eroom.statnett.no/eRoom/NCS-ConnectionCodes/45900/0_1519b


Status arbeidspakker

Arbeidspakke Status

Spenning Lukkes i etterkant av dette møtet

Frekvens Lukkes i etterkant av dette møtet

Reaktiv effekt Lukkes i etterkant av dette møtet

Frakobling og gjeninnkobling Lukkes i etterkant av dette møtet

Vern og kontroll Lukkes i etterkant av dette møtet

Fremtiden er elektrisk

Demand Respons/forbrukerfleksibilitet Ikke påbegynt

Kravetterlevelse Ikke påbegynt

Plan og idriftsettelse Ikke påbegynt

Unntak Ikke påbegynt

Øvrig Ikke påbegynt
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Statnett sitt 

arbeid med driftskodene 
(GL SysOP og ER)

Olga Ingrid M. Steinsholt, seniorrådgiver

Nydalen, 

29.08.2016



Driftskodene

• Retningslinje for systemdrift – Guideline on

electricity transmission system operation (GL 

SysOP)  

• Kode for nødsituasjoner og gjenoppretting – Code 

on electricity emergency and restoration (ER) 

Fremtiden er elektrisk



Fremtiden er elektrisk

ER under 

diskusjon –

forventes å 

vedtas i 

september/ 

oktober 2016

GL Sys OP 

vedtatt 4 mai i 

cross border 

meeting –

forventet 

ikraftredelse

årsskiftet 16/17



Fremtiden er elektrisk

Security of

supply in the

age of

renewables



GL SysOP – hva betyr det for 

aktørene? Og hvem er aktørene? 

Fremtiden er elektrisk

1081
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Mål: Harmonisert systemdrift i hele 

Europa, felles marked, fri flyt av energi

Hvordan: harmoniserte regler, krav, 

praksis, metode mv. for drift

Significant Grid User (SGU) – er både 

produsenter og forbrukere – store nettkunder

174

89

87
55

1383



Innhold: System Operation Guideline 

(GL SysOP)

• Driftssikkerhet - Operational security (OS).
• overvåkning av driftssikkerhet og avbøtende tiltak
• styring av spenning, reaktiv effekt, kortslutningsstrøm og kraftflyt
• utfallsanalyser og tiltak
• systemvern og dynamisk stabilitet
• datautveksling mellom sentralnettsoperatører og 

regionalnettseiere, kabler, kraftprodusenter og forbrukerer
• testing for å avdekke evt. avvik fra krav eller standarder 
• opplæring av operatører

• Driftsplanlegging - Operational planning (OPS)
• driftssikkerhetsanalyse og -planlegging
• regionale koordinatorer av driftsikkerhet (RSC)
• koordinering av driftsstans 
• systemtjenester
• driftsplanlegging
• standardisering av datamiljø for operativ driftsplanlegging 

(OPDE)

• Last- og frekvensstyring - Load-frequency control and 
reserves (LFCR)

• driftsavtaler for systemoperatører
• frekvenskvalitet
• last- og frekvensstyring – struktur og drift
• tekniske krav og dimensjonering av primær, sekundær og 

tertiærreserver (FCR, FRR, RR)
• utveksling og deling av reserver mellom systemoperatører og 

mellom regioner
• krav til transparens 



Eksempler på konsekvenser for 

Statnett av GL SysOP

Fremtiden er elektrisk

• Mye ny metodikk som skal utvikles, som en felles metode minimum per 

synkronområde for revisjonsplanlegging (sjå Art. 84). Regler for om 

metodene krever godkjenning av regulator og/eller andre eller alle 

sentralnettsoperatører i Europa står spesifisert per metode  harmoniserte 

metoder muliggjør koordinering av data og analyser, og dermed tiltak

• Utvidede krav til rapportering slik som indikatorer for driftssikkerhet (Art. 

15)  mer deling av informasjon mellom landene, mer data vil bli 

tilgjengelig for analyse

• Regional koordinering – Regional Security Coordinators – et rådgivende 

organ på regionalt nivå. Analyser knyttet til driftssikkerhet, felles nettmodell 

(common grid model),  driftsstansplanlegging, tilstrekkelighet (balanse 

produksjon/forbruk, reserver, import/eksport), og analyse av kapasitet på 

tvers områder  regionale analyser som setter krav til inndata fra TSOs, 

SGUs, DSOs



Eksempler på konsekvenser for store 

nettkunder (SGU), nettselskap (DSO) av 

GL SysOP

Fremtiden er elektrisk

• Store nettkunder skal informere om sine muligheter for å bidra til 

spenningskvalitet (Art. 28 Obligations of SGUs concerning voltage and reactive

power management in system operation)

• Statnett kan designe, forberede og aktivere avbøtende tiltak for å ivareta 

dynamisk stabilitet i systemet. Slike tiltak kan involvere store nettkunder (Art. 

29.1 Dynamic stability management)

• Det vil bli endringer i konkrete driftsrutiner som for eksempel at  leverandører 

av primærreserve (FCR) må gjennom en prekvalifisering for å kunne levere slik 

reserve (se Art. 153)  

• Økt rapportering til TSOer inkl. teknisk data om (Art 40.3) produksjon, forbruk, 

planer, balanseposisjoner, planlagte utkoplinger og transformators topologi 

(geografiske plassering) og prognoser 



Fremtiden er elektrisk



Innhold ER

• "Forsvarsplan" mot forstyrrelser i 
systemdriften (System Defence Plan)

• Plan for systemgjenoppretting
(Restoration Plan)

• Predefinert plan
• Frekvensleder

• Interaksjon med markedet (Market 
interaction)

• Informasjonsutveksling og 
kommunikasjon, verktøy og fasiliteter 
(Information Exchange and 
Communication, Tools and Facilities)

• Overholdelse og gjennomgang 
(Compliance and review)

• Implementering (Implementation)

• Tillegg (Annex) - inkl. lastutkobling 
(demand disconnection level) 

Fremtiden er elektrisk



Konsekvenser av ER for Statnett og 

aktører

• Teksten er fortsatt under utarbeiding  vil legge 

føringer for hvordan nødsituasjoner håndteres

• Prosedyrer og samarbeid TSO/aktører, TSO/TSO

• "Verktøy" i verktøykassa 

• Planer, prosedyrer

• Informasjon/kommunikasjon og samarbeid 

TSO/aktører, TSO/TSO

• Tiltak systemgjenoppretting/SAKS

• Interaksjon med marked

Fremtiden er elektrisk



Takk for oppmerksomheten!

Fremtiden er elektrisk
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Forbrukarfleksibilitet

Status Statnett og nordisk samarbeid

Nydalen, 29.08.2016



Fremtiden er elektrisk

• Aggregator – samlar last til større volum

• Tredjepart betyr at aggregatoren ikkje generer lasta sjølv

• Uavhengig betyr at aggregator ikkje har tilknytning til balanseansvarleg

Universal Smart Energy Framework

http://www.usef.energy/Home.aspx



Driverar i EU og Norden 

• EU regelverk som retningslinjer for balansering 

(Electricity Balancing) gir føringar om at forbruk skal 

kunne tilby balansetenester på lik linje med 

produksjon 

• Modellar for aggregering for å skape volum og 

samspel med balanseansvarlege er tema som vert 

mykje diskutert

• I Norden ser ein særleg på modellar der tilbyderar

av aggregert volum (aggregatorar) er tilknytte ein

eller fleire balanseansvarlege

Fremtiden er elektrisk



Kva gjer Statnett?

• Dialog med NVE, nettselskap og ulike 
marknadsaktørar

• Gjennomgang av marknadsløysingar og 
reserveprodukt for å sjå korleis forbruk kan bidra i 
større grad (eks. i RKOM/RK)  vil teste ut 
prøveordningar og pilotar der det er aktuelt

• FoU portefølje: Smartgrid inkl. storskala pilot for 
lastutkopling i Nord-Noreg

• Nordisk samarbeid: Koordinering og 
erfaringsutveksling

Fremtiden er elektrisk



Nordisk samarbeid – Fingrid, Svenska

Kraftnät, Energinet, Statnett

Fremtiden er elektrisk

Mål: Utvikle retningslinjer for tredjepartsaggregator for reservemarknadane i

Norden

Delmål: 

• Utvikle ei praktisk og harmonisert tilnærming frå eit TSO perspektiv:  t.d. 

noverande praksis for aggregering og deltaking frå forbruk. Ulike pilotar som

pågår i dei ulike nordiske landa – erfaringar frå desse vil kunne peike på kva

som er bærekraftige løysingar

• Mogleggjere forretningsutvikling for marknadsaktørar: Like vilkår frå TSOane

si side for gamle og nye aktørar på marknaden i alle dei nordiske landa – og

slik mogleggjere forretningsutvikling av løysingar på tvers av Norden. 

• Nordiske og europeiske politiske rammevilkår – inkl. den kommande

vinterpakken til EU.  



Felles nordisk rammeverk – definisjonar og 

diskusjonar kring aggregering 

Fremtiden er elektrisk



Døme på pilotar i Norden

Fremtiden er elektrisk

http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/12/08/nissan-pilots-vehicle-to-grid-

technology-in-denmark/#3a313c6c977d

elektriske 

køyretøy



Tusen takk!

Fremtiden er elektrisk
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Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

‘connection point’ means the interface at which the power
generating module, demand facility, distribution system or HVDC 
system is connected to a transmission system, offshore network, 
distribution system, including closed distribution systems, or HVDC 
system, as identified in the connection agreement;

Det står ikke beskrevet hvor tilknytningspunktet spesifikt er plassert 
i forhold til transformator, brytere, etc. Plassering av 
tilknytningspunkt vil altså være avhengig av nasjonale beslutninger 
om definisjonen av transmisjonsnett og distribusjonsnett.

Transformatorer behandles i annet ledd i endring i energiloven, og 
viderefører i all hovedsak dagens ordning. 

Transmisjonsnettet omfatter også anlegg for omforming av elektrisk 
energi, når omformeranlegget er direkte tilknyttet anlegg for 
overføring som nevnt i første ledd og transformerer til spenning på 
minst 33 kV.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Statnetts tolkning av første og annet ledd og 

tabeller i vedlegg 2:

Uavhengig av plassering av tilknytningspunktet mener 

systemansvarlig at bestemmelsene i første og annet ledd (med 

henvisning til vedlegg 2) bør leses som krav som gjelder i selve 

tilknytningspunktet, og at de er gjeldende for forbruksenheter, 

distribusjonsanlegg og distribusjonsnett knyttet til 

transmisjonsnett på spenningsnivåene som er nevnt i 

tabellteksten.

Krav til utstyr vil være avhengig av spenningsnivået i selve 

tilknytningspunktet og vil dermed være avhenge av endelig 

definisjon av tilknytningspunkt. 

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 
Figuren under illustrerer hvordan definisjonene kan forstås. 

Forståelsen kan påvirkes hvis energimyndighetene kommer med nye føringer for definisjon 
på tilknytningspunkt mellom distribusjons- og transmisjonsnett. 

Ut fra systemansvarligs tolkning av første og annet ledd, samt vedlegg 2, er 
distribusjonsnettet her koblet til transmisjonsnett med spenningsnivå 420 kV, og er derfor 
berørt av kravene i Tabell 3. Det betyr at distribusjonsnettet skal kunne driftes ubegrenset 
innenfor spenningsintervall 0,90-1,05pu (132 kV) i tilknytningspunktet, samt at TSO skal 
definere krav for spenningsintervallet 1,05-1,10pu (132 kV).

Fremtiden er elektrisk

Eksempel: Sylling



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Statnetts argumentasjon:

Tabellteksten til tabell 2 og 3 er noe upresis, men da 

bestemmelsen i paragrafen tar sikte på å sikre gode 

spenningsforhold i tilknytningen til transmisjonsnettet er det mest 

hensiktsmessig å tolke det som at referansespenningen (110-

420 kV) er spenningsnivået til transmisjonsnettet man knytter 

seg til, altså spenningen på primærsiden av transformator (selv 

om tilknytningspunktet er definert på sekundærsiden av 

transformator). 

Tolkningen vil slik sikre at alle som er tilknyttet til samme 

spenningsnivå (f.eks. 420 kV) i transmisjonsnettet har samme 

krav i tilknytningspunktet.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Tilbakemelding Hafslund:
Hafslund Nett er uenig i tolkning til systemansvarlig mht. 

tilknytningspunktet, referansen for spenning, er på 

nedspenningssiden av transformator som vist i eksemplet fra 

Sylling stasjon.

Hensikten med bestemmelsene i første og annet ledd er at alle 

som er tilknyttet til samme spenningsnivå i transmisjonsnettet 

har samme krav i tilknytningspunktet for å sikre interoperabilitet

og stabilitet. Dvs. at krav må gjelde på samme spenningsnivå og 

ikke nedtransformert som systemansvarlig ønsker. Bl.a medfører 

dette at utfordringene knyttet til spenningsregulering i stor grad 

blir flyttet fra netteier Statnett til de som er tilknyttet i Statnetts 

stasjoner.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Tilbakemelding Hafslund:
Hafslund tror at det vil være hensiktsmessig å skille mellom hva 

som er «tilknytningspunkt» ift. tariffering og/eller sentralnettets 

utbredelse som er en nasjonal definisjon og «tilknytningspunkt» 

iht DCC.

Tilknytningspunktet i teknisk forstand bør være på 300- og 

420kV nivå. Transformatorene til Statnett kan jo normalt regulere 

mer enn pluss/minus 10%. Et krav om 90% spenning på 

nedspenningssiden ville si at Statnett kunne hatt inntil 20% avvik 

i 300- og 420kV spenning.

Videre mener Hafslund at referanseverdier for hvert 

spenningsnivå bør settes av relevant nettselskap.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Tilbakemelding Skagerak Nett:
• Støtter Hafslund sin tilnærming.

• Fremdeles noe uklart om kravene (PU-verdiene) er referert 

transmisjon eller distribusjonsnett. 

• Tolkning gitt i tilleggstekst er ikke den samme som i møtet, 

men støtter opp under Hafslunds posisjon. Dersom dette er 

Statnetts endelige tolkning, så er vi enig. 

• Vi trenger å omforenes om hvorvidt kravene/PU-intervallene i 

tabellen refererer til transmisjon eller 420 eller 132 kV.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Tilbakemelding Skagerak Nett:
Dersom likevel kravene skal refereres dist.nett (132) er det viktig 

at DSO/ Netteier fastsetter referansespenning.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Tilbakemelding Hydro:
Har lagd en ny versjon av figur som viser ulike tolkninger av 

grensesnitt mellom transmisjon og distribusjon.

Fremtiden er elektrisk



Tilleggstekst til spenning og 

tilknytningspunkt 

Diskusjonspunkter:
• Synspunkter på Statnetts tolkning av tilknytningspunkt og 

forslag?

• Hensiktsmessig å skille mellom hva som er 

«tilknytningspunkt» ift. tariffering og/eller sentralnettets 

utbredelse som er en nasjonal definisjon og 

«tilknytningspunkt» iht DCC?

• Bør nettselskap sette referansespenningen? 

• Hydros forslag til tolkning, synspunkter?

Fremtiden er elektrisk
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Definisjoner i paragraf 15

'maximum import capability' 

• Her forstås 'maximum import capability' med den maksimale 

importen av aktive effekten som er gitt av nettavtalen mellom 

forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet. 

'maximum export capability' 

• Her forstås 'maximum export capability' med den maksimale 

eksport av aktive effekten som er gitt av nettavtalen mellom 

forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet. 

Fremtiden er elektrisk



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:
Forbruksenhet tilknyttet transmisjonsnettet og distribusjonsnett 
tilknyttet transmisjonsnettet skal ha mulighet for å opprettholde 
drift i tilknytningspunktet innenfor de grenser for utveksling av 
reaktiv effekt som defineres av TSO. Grensene skal settes i 
henhold til følgende betingelser:

a) For forbruk tilknyttet transmisjonsnettet skal grenser for 
utveksling av reaktiv effekt, som spesifiseres av TSO, ikke 
være større enn 48 prosent av den høyeste verdien av den 
aktive effektens importkapasitet eller eksportkapasitet, dette 
tilsvarer en effektfaktor på 0,9. Unntak fra dette kan 
aksepteres av TSO dersom enten tekniske eller finansielle 
systemfordeler bevises av eier av forbruksenhet tilknyttet 
transmisjonsnettet.

Fremtiden er elektrisk



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:

b) For distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal 
grenser for utveksling av reaktiv effekt, som spesifiseres av 
TSO, ikke være større enn;

i. 48 prosent av den høyeste verdien av den aktive effektens 
importkapasitet eller eksportkapasitet, ved reaktiv effekt 
import(forbruk), dette tilsvarer en effektfaktor på 0,9, og

ii. 48 prosent av den høyeste verdien av den aktive effektens 
importkapasitet eller eksportkapasitet, ved reaktiv effekt 
eksport(produksjon), dette tilsvarer en effektfaktor på 0,9,

Unntak fra dette kan gis dersom felles analyse mellom TSO og 
DSO tilknyttet transmisjonsnett beviser at det kan være tekniske 
eller finansielle systemfordeler ved å unnvike fra kravene. 

Fremtiden er elektrisk



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:

c) Aktuell TSO og DSO skal enes om innholdet i analysen, og 

den skal som et minimum beskrive ulike løsninger og 

bestemme den optimale løsningen for utveksling av reaktiv 

effekt mellom nettnivåene (systemene). Analysen skal ta 

tilstrekkelig hensyn til de spesifikke systemegenskapene, 

ulike strukturer på effektutveksling, flyt, og muligheten for 

reaktiv effektutveksling med distribusjonsnettet. 

d) Aktuell TSO kan benytte seg av metriske verdier for 

spenning eller reaktiv effekt istedenfor effektfaktor ved 

fastsettelse av grenser for utveksling av reaktiv effekt. 

Fremtiden er elektrisk



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:

e) Grenser for utveksling av reaktiv effekt skal overholdes i 

tilknytningspunktet mellom TSO, forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet og distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet.

f) Unntak fra bokstav (e) gjelder ved delt tilknytningspunkt 

mellom produksjonsenhet og forbruksenhet, tilsvarende krav 

skal da gjelde i henhold til tilknytningspunktet definert i 

relevante avtaler eller nasjonal lovgivning.

Fremtiden er elektrisk



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Formål med krav:

• Reaktiv effekt er en lokal leveranse knyttet til spenningen i nettet og 
har innflytelse på elektriske tap og spenningsfall, samt at det har 
innvirkning på utnyttelsen av nettet. 

• Kostnadsmessig kan man si at det er mest effektivt å generere 
reaktiv effekt der den trengs.

• Tradisjonelt sett har en av de viktigste bidragsyterne til den reaktive 
kompenseringen vært kraftverkenes generatorer, hvor 
spenningsregulatoren kontinuerlig tilpasser den reaktive effekten til 
forholdene i nettet. 

• I fremtiden vil mye av den nye produksjonen som skal tilknyttes nettet 
tilknyttes distribusjonsnettet.

• Tilgang til spenningsstøtte vil være kritisk for spenningskvaliteten i 
sentralnettet.
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Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Formål med krav:

• Paragraf 15 fastsetter grensene for utveksling av reaktiv effekt 
mellom TSO og forbruk/distribusjonsnett

• Kravene beskrevet i § 15 er en forordning for tilknytning, og det er 
derfor ingen direkte link til utnyttelsen av denne kapasiteten. Dette er 
derimot behandlet i kapittel 2 i GL sysOP, som kort fortalt sier at 
TSOen skal avtale med forbruk og distribusjonsnett tilknyttet 
transmisjonsnettet om reaktivt settpunkt, effektfaktor og 
spenningssettpunkt for spenningskontroll i tilknytningspunktet mellom 
TSO og DSO.

• GL SO sier at TSOen skal ha rett til å bruke alle tilgjengelige 
transmisjonstilknyttet reaktiv effektreserver innenfor sitt 
kontrollområde til å effektivt styre den reaktive effekten og 
opprettholde spenningen innenfor 0,9 – 1,05 pu. referert 
referansespenningen. 

Fremtiden er elektrisk



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Begrunnelse for krav:

Prosentandelen for utveksling av reaktiv effekt skal spesifiseres 

av TSO – og skal ikke være større enn 48 %. Systemansvarlig 

mener denne verdien i regelverket bør settes til 48 %.

Systemansvarlig begrunner dette med at konsesjonærer selv er 

ansvarlig for spenningsnivå og regulering i egne stasjoner og 

nett, i henhold til FoL, fos, Statnetts praktisering av 

systemansvaret, FIKS, samt nettselskapenes egne vurderinger 

av reaktiv effektutvekling. 
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Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Begrunnelse for krav:

Systemansvarlig har tatt utgangspunkt i dagens praksis hos et 

tilfeldig utvalg av nettselskapene og deres krav til utveksling av 

reaktiv effekt. 
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Nettselskap cos 

Skagerak Nett 0,9

Svorka Nett 0,95

Haugaland Nett 0,9

Lofotkraft 0,9

Ringeriks-kraft 0,9

Troms kraft 0,95

Eidsiva Nett 0,95

Eidefoss 0,92

Hafslund 0,9

Lyse 0,9578

Istad 0,9578



Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Eksempel i forhold til dagens situasjon:
Fra nettavtalen mellom Hafslund Nett og Statnett kan vi se at det er gitt en utvekslingsrett på 200 MW i 

Bærum transformatorstasjon. Bærum transformatorstasjon består kun av en transformator T2, og med en 

tan  = 0,48 gir dette en maksimal tillatt grense for utveksling av reaktiv effekt på 96,0 MVAr over T2.

Ser vi så på den reaktive flyten over T2 i 2015 (figur 2) er det ingen verdier over den tillatte grensen på 96 

MVAr.
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Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Eksempel i forhold til dagens situasjon:
Fra nettavtalen mellom Hydro Aluminium og Statnett kan vi se at det er gitt en utvekslingsrett på 330 MW i 

Håvik transformatorstasjon. Håvik transformatorstasjon består av fem transformatorer mot Hydros anlegg på 

Karmøy. Med en tan  = 0,48 gir dette en maksimal tillatt grense for utveksling av reaktiv effekt på 158,4 

MVAr over alle transformatorene.

Ser vi så på den totale reaktive flyten over transformatorene i 2015 (figur 5) vil ikke dette gi noen verdier 

over den tillatte grensen på 158,4 MVAr.

.
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Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Eksempel i forhold til dagens situasjon:

Totalt sett for alle eksemplene vil kravene om 48 % reaktiv 

effektutveksling ikke være spesielt strenge, og ut i fra 

eksemplene som er valg ikke være et problem for verken forbruk 

eller distribusjonsnett. Dette har nok sammenheng med dagens 

praksis der konsesjonær selv er ansvarlig for spenningsnivå og 

regulering i egne stasjoner og eget nett, noe som gjør at de 

sørger for egen reaktiv balanse. Vi forventer derfor at dagens 

praksis i stor grad kan opprettholdes, og at det ikke vil bli alt for 

store endringer som følge av kravene i paragraf 15. 
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Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Analyser og innhold:

I henhold til kravteksten kan det innvilges unntak fra kravene. I dag blir 

det ikke utført konkrete analyser av reaktiv utveksling mellom TSO og 

DSO, men dersom Statnett som TSO skulle gjort slike spesifikke 

analyser ville det vært naturlig å vurdere:

• Behov for spenningsstøtte eller induktiv kompensering for 

transmisjonsnettet.
• Hvorvidt TSO kan spare kompensering i transmisjonsnettet ved økt utveksling, eller 

om økt utveksling gir behov for mer kompensering i transmisjonsnettet.

• Vil det være rasjonelt/samfunnsøkonomisk å plassere kompensering for 

transmisjonsnettet på lavere spenningsnivå.

• Reaktiv utveksling og spenningsforhold må normalt analyseres både 

for statisk og dynamisk oppførsel, dette av hensyn til FoL og 

spenningskvalitet. 
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Første ledd – Reaktiv effektutveksling 

Diskusjonspunkter:

• 48%, en riktig verdi? Forslag til andre verdier? Hvilke 
fordeler/ulemper kan det være ved å sette en grense lavere 
enn 48%. 

• Hvordan bør analysene gjøres? Hvem skal ha ansvar? Bør 
analysemetode defineres i oversendelse til NVE? TSO og 
DSO skal enes om innholdet i analysen, hvordan kan dette 
gjøres på best mulig måte? 

• Koordinering med RfG og GL sysOP, hvordan bør denne 
gjøres på best mulig måte? 

• Tariffering – dagens løsning kontra fremtidig løsning. Mulig for 
TSO å benytte samme prinsipper som i dag brukes av 
nettselskapene?
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Annet ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:

Aktuell TSO kan kreve at distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet har evne i tilknytningspunktet til å ikke 

eksportere reaktiv effekt (gitt spenning i tilknytningspunktet på 1 

pu) ved en aktiv effektflyt på mindre enn 25 % av den maksimale 

importkapasiteten. Der det er aktuelt kan Norges vassdrags- og 

energidirektorat kreve at aktuell TSO rettferdiggjør sin 

forespørsel gjennom en felles analyse med DSO. Hvis kravene 

ikke kan rettferdiggjøres gjennom analysen skal TSO og DSO 

komme til enighet om nødvendige krav i henhold til resultatet fra 

analysen. 
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Annet ledd – Reaktiv effektutveksling 

Diskusjonspunkter:

Utforming av analyse?

Analysen skal utføres av TSO og DSO i fellesskap, hvordan 

gjøre dette på en smidig måte?
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Tredje ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:

Aktuell TSO kan kreve, uten at det påvirker anvendelsen av 

bestemmelsene i første ledd bokstav (b), at DSO aktivt 

kontrollerer utvekslingene av reaktiv effekt i tilknytningspunktet 

dersom det er til det beste for hele systemet. Aktuell TSO og 

DSO skal komme til enighet om metoden for hvordan dette skal 

kontrolleres, dette for å sikre at forsyningssikkerheten til begge 

parter er ivaretatt. Metoden skal omfatte en beskrivelse der 

trinnene og tidslinjen for hvordan kravene skal oppfylles er 

spesifisert. 
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Tredje ledd – Reaktiv effektutveksling 

Begrunnelse for krav:

Fast krav, hvor det i denne bestemmelsen i motsetning til første 

ledd også knytter seg til utnyttelsen av den reaktive effekten. 

Valget som skal tas i dette leddet omhandler metode for hvordan 

DSO skal kontrollere sin reaktive effektutveksling med 

transmisjonsnettet. 

Diskusjonspunkter:
Hvordan bør metoden være og hva bør den inneholde? 

Bør metoden defineres i oversendelse til NVE?
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Fjerde ledd – Reaktiv effektutveksling 

Statnetts tolkning:

I samsvar med tredje ledd, kan DSO kreve at aktuell TSO 

vurderer deres distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet for 

reaktiv effekt styring. 

Diskusjonspunkter:
Tredje og fjerde ledd må koordineres med implementasjonen av 

GL sysOP. Hvordan bør dette gjøres på en god måte?
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Takk for i dag!
Nå går vi til Nydalen Bryggeri & Spiseri

Seneste oppmøte kl 18.00
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Referansegruppemøte nr. 3
Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC)

Nydalen, 29-30.08.2016



Agenda – DCC møte 30. august
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09.00 Ansvar og roller

10.00 Frakobling og gjeninnkobling 

10.45 Vern og kontrollsystem

11.15 Videre plan og fremdrift

11.30 Tilbakemeldinger/diskusjoner



Tema

• Videre prosess og mål for diskusjonen i referansegruppa

• Dagens systemansvar og mulige strukturendringer

• Kort oppsummering av notatet

• Statnetts foreløpige vurdering

• Innspill fra referansegruppen
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Diskusjon om ansvar/roller ved 

tilknytning

• Kort presentasjon i referansegruppemøte i januar
• Noen kommentarer i etterkant 

• Nytt notat med Statnetts foreløpige anbefalinger
• Ønsker tilbakemeldinger

• Planen videre
• Sende oppdatert notat med anbefaling til NVE –

september?

• Forventer at NVE tar dette opp i bransjeforum

• Ønsker en foreløpig avklaring før jul 
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Kun én utøver systemansvar, mens alle 

konsesjonærer er ansvarlig for drift

DRIVE NETT

Nett bygges, eies og drives i 
medhold av en konsesjon etter 

energiloven 

Beredskapsforskriften

Forskrift om leveringskvalitet

DSB forskrifter for sikkerhet og 
elektriske forsyningsanlegg

SYSTEMANSVAR

Sikre momentan balanse til 
enhver tid

Vedtakskompetanse

Lydighetsplikt i operativ drift

Regulerer produksjon og har 
myndighet til å koble ut forbruk

Samordner og koordinerer 
nettselskapene 

Vedtak om idriftsettelse 
(utforming og krav til nye 

anlegg)



Nåværende 

eierskap/ 

struktur

Framtidig 

struktur eierskap 

/ operatør

Sentralnet

t

Regionalnett

Distribusjonsnett

TSO

Samarbeid og 

avtaler med

DSO 
selskapsmessig

og funksjonelt 

skille

Vedtak og 

grensesnitt -

enkeltaktører 

tilknyttet 

regionalnett

St prp 35 L. Transmisjonsnettets 

utstrekning og  hjemmel til å utpeke en 

koordinerende operatør av 

distribusjonssystem. 



Ansvarsfordeling – dagens situasjon

• Systemansvarlig er ansvarlig for vurdere 

idriftsettelse for anlegg i regional- og 

sentralnettet:
• Vi har en sjeldent brukt hjemmel til å fatte vedtak om 

anlegg i distribusjonsnett.

• Alle tilknytninger har nettilknytningsavtaler.
─ I distribusjonsnett er det vanlig å avtale tekniske 

krav iht. RENs retningslinjer i disse avtalene.
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Aktuelle ansvarsoppgaver og plikter

Følgende ansvarsoppgaver og plikter er aktuelle både iht. fos § 14 og de nye 

EU-forordningene:

1. Avtale (vedta) tekniske funksjonskrav

2. Godkjenne idriftsettelse

3. Følge opp kravetterlevelse

4. Innvilge unntak fra tekniske funksjonskrav
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Kun NVE kan gi 

unntak fra krav post 

RfG

Strengere krav til dette enn i dag-

betydelig ressursbruk



Omfang av anlegg som omfattes av hhv. 

dagens regelverk og de nye EU-forordningene
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- Nettanlegg i regional- og 

sentralnettet generelt

 

- Nettanlegg som kobler 

sammen regional- og 

sentralnettet

- HVDC-anlegg som tilknyttes 

regional- og sentralnettet

- Produksjonsanlegg som 

tilknyttes regional- og 

sentralnettet

- Produksjonsanlegg i 

distribusjonsnettet

- Forbruk



Endringer i EU-forordningene etter at 

ekstern juridisk betenkning ble levert

"Where the requirements under this Regulation are to be established by a 

relevant system operator that is not a TSO, Member States may provide that

instead the TSO be responsible for establishing the relevant requirements."

• Hva kan legges i ordlyden "å etablere krav"?

• Nasjonal tilpasning (juridisk vurdering) – hva finner OED/NVE 

hensiktsmessig?

• Statnetts anbefaling er basert på at det er mulig med tilpasning og hva som 

hensiktsmessig
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Andel av norske produksjonsanlegg som er 

tilknyttet forskjellige nettnivåer

Vannkraft Tilknyttet nettnivå Type A Type B Type C Type D Alle typer

Antall anlegg

Sentralnettet NA NA NA 216 216

Regional- og 

distribusjonsnettet
812 667 203 130 1812

Sum installert 

effekt i MW

Sentralnettet NA NA NA 18748 18748

Regional- og 

distribusjonsnettet
431 2600 3415 7035 13481
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Vindkraft Tilknyttet nettnivå Type A Type B Type C Type D Alle typer

Antall anlegg

Sentralnettet NA NA NA 1 1

Regional- og 

distribusjonsnettet
7 8 4 11 30

Sum installert 

effekt i MW

Sentralnettet NA NA NA 112 112

Regional- og 

distribusjonsnettet
2 29 71 688 790



Forhold til EU-forordning for 

transmisjonssystemdrift (SO GL)

• Det er tre områder der vi ser at kravene i EU-forordningene for tilknytning har 

ett tett sammenheng med kravene i SO GL:

─ Reaktiv dimensjonering og spenningsregulering

─ Data-/informasjonsutveksling

─ Frekvensregulering

• Sammenhengen mellom regelverkene har ikke avgjørende betydning for 

tilpasninger på ansvarsfordelingen i regelverkene.

• Skal systemansvarlig håndtere ansvarsoppgaver og plikter ved tilknytning i 

annen konsesjonærs nett så blir informasjonsflyt viktig
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Inndeling av produksjonsanlegg i typer iht. 

EU-forordning for produksjon

Fremtiden er elektrisk

A < 110 kV 0,8 kW

B < 110 kV 1,5 MW

C < 110 kV 10 MW

D

< 110 kV 30 MW

≥ 110 kV Alle

Økte krav
Dagens 

FIKS



Statnetts foreløpige vurdering

1. Systemansvarlig håndterer ansvarsoppgaver og plikter i EU-forordningene 
for tilknytning for alle anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes regional-
eller sentralnettet (som i dag).

+ Enklere å oppnå likebehandling av aktører når én konsesjonær (systemansvarlig) 
er ansvarlig i stedet for mange ulike aktører.

+ Statnett håndterer grensesnitt og koordinerer på vegne av flere- men er klar "eier" 
av vurdering og vedtak

+ Enklere å opprettholde kompetanse på disse ansvarsoppgaver og plikter på et 
sted enn hos alle aktuelle nettselskap.

– Lokal kunnskap om driftsforhold

! Likt som i dag - vedtak fra Statnett og tilknytningsavtale med netteier som dekker 
andre forhold

2. Nettselskapene (DSO) håndterer tilknytninger i anlegg som tilknyttes anlegg 
bygget i medhold av områdekonsesjon (hovedsak under 22 kV)

+ Norsk forskriftsfesting av RfG vil tilføre rammer til tilknytningsavtalene
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Innspill

• Aktuelt nettselskap bør håndtere godkjenning av 

produksjonsenheter som vil knyttet seg til nett opp 

til og med 132 kV

• Grense på 30 MW

• Ønsker mulighet for å utforme kravene i henhold til 

distribusjonssystemets behov

• Er det et mulig alternativ at TSO/Statnett kan være 

"overdommer" og fatte endelig beslutning ved 

uenighet mellom produsent og aktuelt nettselskap
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Agenda – DCC møte 30. august
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09.00 Ansvar og roller

10.00 Frakobling og gjeninnkobling 

10.45 Vern og kontrollsystem

11.15 Videre plan og fremdrift

11.30 Tilbakemeldinger/diskusjoner



Definisjoner hentet fra § 19

'low frequency demand disconnection' means an action where 

demand is disconnected during a low frequency event in order to 

recover the balance between demand and generation and 

restore system frequency to acceptable limits;

• Den engelske definisjonen beskriver en handling med 

frakobling av last ved lav frekvens. Når denne handlingen 

knyttes til automatikk betegner vi utstyret som benyttes som 

underfrekvensvern. I Norge benytter vi et slikt vern for 

frekvensstyrt belastningsfrakobling. I teksten i § 19 benytter vi 

underfrekvensvern som formulering.
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'low voltage demand disconnection' means a restoration action 

where demand is disconnected during a low voltage event in 

order to recover voltage to acceptable limits;

• Den engelske definisjonen beskriver en handling med 

frakobling av last ved lav spenning. Når denne handlingen 

knyttes til automatikk betegner vi utstyret som benyttes som 

underspenningsvern. I Norge benytter vi et slikt vern for 

spenningsstyrt belastningsfrakobling. I teksten i § 19 benytter 

vi underspenningsvern som formulering.
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'on load tap changer' means a device for changing the tap of a 
winding, suitable for operation while the transformer is energised
or on load;

• Det som i dag betegner transformatorens trinnkobler. 
Trinnkobleren på store krafttransformatorer er i Norge normalt 
koblet til automatisk spenningsregulering.

'on load tap changer blocking' means an action that blocks the 
on load tap changer during a low voltage event in order to stop 
transformers from further tapping and suppressing voltages in an 
area;

• Med dette forstår vi blokkering av signaler til trinnkobler. 

'control room' means a relevant system operator’s operation 
centre;

• Med dette forstås 'control room' som driftssentral hos aktuelt 
nettselskap og/eller systemansvarlig.  
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'block loading' means the maximum step active power loading of 
reconnected demand during system restoration after black-out;

• En direkte oversettelse av begrepet 'block loading' benyttes 
etter systemansvarliges vurdering ikke direkte i det norske 
regelverket i dag. Systemansvarlig mener imidlertid at 
begrepet kan tolkes som og knyttes opp mot 
systemansvarliges virkemiddel for tvangsmessig utkobling av 
forbruk (TUF). TUF er et sterkt virkemiddel og bruken er 
underlagt strenge vilkår, men kan benyttes av systemansvarlig 
som et siste virkemiddel i den koordineringen systemansvarlig 
gjør under en større driftsforstyrrelse. Større industrikunder 
eller områdekonsesjonærer kan få beskjed om å vente med å 
koble inn sitt forbruk eller å koble inn sitt ønskede forbruk i 
flere trinn. I denne oversettelsen og knyttet til bestemmelsen i 
§ 19 fjerde ledd bokstav c velger systemansvarlig å legge TUF 
til grunn for oversettelse av begrepet.
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Første ledd - krav til underfrekvensvern

Statnetts tolkning:
Alle forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal oppfylle 

følgende krav for frekvensstyrt belastningsfrakobling ved lav 

frekvens:

a) Aktuelt nettselskap tilknyttet transmisjonsnettet og, der hvor 

det er spesifisert av systemansvarlig, eier av forbruksanlegg 

tilknyttet transmisjonsnettet skal være i stand til å foreta 

automatisk frakobling av en andel av sitt forbruk ved 

underfrekvens gjennom bruk av underfrekvensvern. 

Systemansvarlig kan spesifisere betingelsene og settpunkt 

som utløser frakobling basert på en kombinasjon av 

underfrekvens og frekvensendringshastighet;
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Første ledd - krav til underfrekvensvern

Statnetts tolkning:

b) Underfrekvensvernet skal ha funksjonalitet for å kunne tillate 
en trinnvis frakobling av forbruk innenfor et område av 
driftsfrekvensen. 

c) Underfrekvensvernet skal ha funksjonalitet for drift fra et 
vekselstrømsignal som blir spesifisert av aktuelt nettselskap. 
Underfrekvensvernet skal oppfylle følgende krav til 
innstillingsområde og funksjonalitet:
i. frekvensområde: minst mellom 47-50 Hz, regulerbar i steg på 

0,05 Hz;
ii. funksjonstid (for vernet): ikke mer enn 150 ms etter at 

frekvensen har nådd fastsatt settpunkt; 
iii. spenningssperre: det skal være mulig å blokkere 

underfrekvensvernets utløserevne  når spenningen er innenfor 
30 til 90 % av referansen 1 pu;

iv. vise retningen på den aktive effekten i punktet for frakobling;
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Første ledd - krav til underfrekvensvern

Statnetts tolkning:

d) Strømforsyning til underfrekvensvernet gitt av paragraf 1(c), 

skal være hentet fra samme sted i nettet som 

frekvensmålingen gjøres. Dette for å sikre at 

forsyningsspenningen til underfrekvensvernet sammenfaller 

med vernets utløserfrekvens i det tilknyttede nettet.
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Første ledd - krav til underfrekvensvern

Formål med krav: 
• Underfrekvensvern (frekvensstyrt belastningsfrakobling)

• Etablert på 80 tallet
• 1/3 av forbruket 
• Sikkerhetsnett 
• Nylig hatt gjennomgang av plasseringer i Norge

Begrunnelse for krav:
• Forskriften gir systemansvarlig hjemmel til å kunne kreve 

installasjon av utstyr for frekvensstyrt belastningsfrakobling. 
Kravene er i så måte faste, og det er ingen valg som skal 
gjøres (kun om systemansvarlig vil benytte seg av 
muligheten). Etter systemansvarligs vurdering betyr dette at vi 
kan beholde dagens ordning, der systemansvarlig fastsetter 
hvilke områder, avganger eller store sluttbrukere som skal 
legges ut ved lav frekvens.

Fremtiden er elektrisk



Annet ledd – krav til 

underspenningsvern

Statnetts tolkning:
Når det gjelder bruken av og funksjonaliteten til 

underspenningsvern for utkobling av forbruk ved lav spenning, 

skal følgende krav være gjeldende:

a) For distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet kan 

systemansvarlig, i samarbeid med aktuelt nettselskap, spesifisere 

at distribusjonsanlegget skal være i stand til å koble fra sitt forbruk 

ved lave spenninger ved å benytte underspenningsvern. 

b) For forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet kan 

systemansvarlig, i samarbeid med eier av forbruksanlegget, 

spesifisere at forbruksanlegget skal være i stand til å koble fra sitt 

forbruk ved lave spenninger ved å benytte   underspenningsvern. 
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Annet ledd – krav til 

underspenningsvern

Statnetts tolkning:

c) Basert på systemansvarliges vurdering av forsyningssikkerhet, kan 

systemansvarlig kreve implementasjon av funksjonen for blokkering 

av transformatorenes trinnkobler og underspenningsvern. En slik 

avgjørelse er bindende for aktuelt nettselskap tilknyttet 

transmisjonsnett.

d) Dersom systemansvarlig krever at det skal implementeres 

funksjonalitet for frakobling av last ved lave spenninger, skal utstyr 

for blokkering av trinnkobler og underspenningsvern bli installert i 

samarbeid med systemansvarlig. 
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Annet ledd – krav til 

underspenningsvern

Statnetts tolkning:

e) Funksjonen for underspenningsvernet skal kunne utløses av signal 

fra vernsystem eller driftssentral. 

f) Underspenningsvernet skal ha følgende egenskaper:
i. Underspenningsvernets funksjon skal baseres på målinger av 

spenningen fra alle tre faser.

ii. Blokkering av funksjonen for underspenningsvern skal være basert på 

retning av enten aktiv eller reaktiv effektflyt.

Fremtiden er elektrisk



Annet ledd – krav til 

underspenningsvern

Formål med krav: 
• Lastfrakobling ved lav spenning ved hjelp av underspenningsvern 

brukes i det norske kraftsystemet i hovedsak for å unngå 
spenningskollaps, som er en ustabilitet som oppstår i overføringsnett 
når forbruket av reaktiv effekt overstiger tilgjengeligheten. Når 
spenningskollaps er i ferd med å inntreffe vil spenningen synke helt til 
underspenningsvern i generatorer og/eller nett kobler ut. Uten slik 
utkobling vil spenningen fortsette å synke til en spenningskollaps og 
hele eller deler av det synkrone kraftsystemet vil bli spenningsløst. Et 
eksempel på lastfrakobling ved lav spenning er BKK snittet og 
Fardalsnittet (BFK Fana) hvor underspenningsvernet alltid er påslått.

Begrunnelse for krav:
• Forskriften stiller krav til at systemansvarlig i samarbeid med aktuelt 

nettselskap kan kreve at det installeres utstyr for utkobling av last ved 
lave spenninger gjennom bruk av underspenningsvern, samt 
funksjonskrav for dette vernet. Kravene er faste, og det er ingen valg 
som skal gjøres (kun om systemansvarlig i samarbeid med aktuelt 
nettselskap vil benytte seg av muligheten). 

Fremtiden er elektrisk



Tredje ledd – blokkering av 

transformators trinnkobler

Statnetts tolkning:
Når det gjelder funksjon for blokkering av transformators 

trinnkobler, skal følgende krav gjelde:

a) Dersom påkrevd av systemansvarlig, skal transformator i 

forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet ha evnen til 

automatisk og manuell blokkering trinnkobleren.

b) Systemansvarlig skal spesifisere funksjonalitet relatert til 

automatisk blokkering av tinnkobler. 

Fremtiden er elektrisk



Tredje ledd – blokkering av 

transformators trinnkobler

Formål med krav: 
• Formålet med kravet er å gi systemansvarlig rett til å kreve at 

transformatorer i forbruksanlegg har mulighet for å blokkere 

signaler til trinnkobleren, enten automatisk eller manuelt samt 

funksjonaliteten til den automatiske blokkeringen. En funksjon 

for blokkering av trinnkobler kan være nyttig under større 

driftsforstyrrelse.

Begrunnelse for krav:
• Fast krav

Fremtiden er elektrisk



Fjerde ledd – Generelle krav til 

frakobling og gjeninnkobling

Statnetts tolkning:
Alle forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal oppfylle 

følgende krav til frakobling og gjeninnkobling.

a) Med hensyn til mulighetene for gjeninnkobling etter en 

utkobling, skal systemansvarlig spesifisere vilkårene for når 

et forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller et 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal ha har rett 

til å koble seg til transmisjonsnettet igjen. Installasjon av 

gjeninnkoplingsautomatikk skal være underlagt 

forhåndsgodkjenning av systemansvarlig. 

Fremtiden er elektrisk



Fjerde ledd – Generelle krav til 

frakobling og gjeninnkobling

Statnetts tolkning:

b) Forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller et 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet, må ved 

gjeninnkobling være i stand til å synkronisere med de 

frekvens- og tidsintervaller som er gitt av paragraf 12. 

Systemansvarlig og eier av forbruksanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet eller eier av distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet skal bli enige om innstillinger for 

synkroniseringsenheten forut for gjeninnkobling til 

transmisjonsnettet. Innstillingene inkluderer parametere for 

spenning, frekvens, fasevinkel, samt avvik fra spenning og 

frekvens. 

Fremtiden er elektrisk



Fjerde ledd – Generelle krav til 

frakobling og gjeninnkobling

Statnetts tolkning:

c) Utkobling av et forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet 

eller et distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal 

kunne fjernstyres dersom systemansvarlig krever det. 

Dersom det er påkrevd skal funksjonaliteten til det fjernstyrte 

utkoblingsutstyret som benyttes ved gradvis gjenoppbygging 

av kraftsystemet etter en omfattende driftsforstyrrelse og 

som en forberedelse til gjennomføring av tvangsmessig 

utkobling av forbruk, fastsettes av systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal spesifisere tiden som kreves for utføre 

lastreduksjon gjennom bruk av den fjernstyrte utkoblingen.

Fremtiden er elektrisk



Fjerde ledd – Generelle krav til 

frakobling og gjeninnkobling

Formål med krav: 
• Formålet med kravet er å gjøre det mulig for systemansvarlig å stille krav til 

utkobling og gjeninnkobling av forbruksanlegg og distribusjonsnett tilkoblet 
transmisjonsnettet. Dette ved at systemansvarlig skal spesifisere vilkårene for 
når man har rett til å koble seg til transmisjonsnettet igjen etter en utkobling. 
Det stilles også krav til resynkronisering med transmisjonsnettet etter 
utkobling, og at systemansvarlig og eier skal bli enige om innstillinger for 
dette. Videre stilles det krav til automatisk utkobling av forbruk og 
distribusjonsnett, og at systemansvarlig kan kreve at forbruk og 
distribusjonsnett er i stand til å bli fjernutkoblet. Målet med dette er at dersom 
det oppstår en spesiell driftssituasjon eller en stor mørklegging skal 
systemansvarlig ha mulighet til å benytte seg av utkobling og gjeninnkobling 
av forbruk og distribusjonsnett der de ser det trengs.

Begrunnelse for krav:
• Faste krav, der systemansvarlig kan kreve og spesifisere (i samråd med eier) 

evne og funksjonalitet i forbindelse med utkobling og gjeninnkobling av et 
forbruksanlegg tilknyttet transmisjonsnettet eller et distribusjonsnett tilknyttet 
transmisjonsnettet

Fremtiden er elektrisk



Diskusjonspunkter

Krav til underfrekvensvern:
• Ingen diskusjonspunkter, da dette er et fast krav og systemansvarlig 

tar sikte på å opprettholde dagens ordning. 

Krav til underspenningsvern:
• Hvordan skal koordineringen mellom systemansvarlig og aktuelt 

nettselskap finne sted? 
• Kan systemansvarlig kreve installasjon av underspenningsvern 

plassert ned i distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet, eller kun 
installasjon direkte i distribusjonsnettets tilknytningspunkt mot 
transmisjonsnettet?

Blokkering av transformators trinnkobler:
• Ingen diskusjonspunkter, men tar gjerne i mot synspunkter.

Generelle krav til frakobling og gjeninnkobling:
• Forståelsen av 'block loading', enig/uenig? 

Fremtiden er elektrisk



Agenda – DCC møte 30. august

Fremtiden er elektrisk

09.00 Ansvar og roller

10.00 Frakobling og gjeninnkobling 

10.45 Vern og kontrollsystem

11.15 Videre plan og fremdrift

11.30 Tilbakemeldinger/diskusjoner



Paragraf 16 – Krav til vern

Statnetts tolkning av første ledd:

Ingen direkte oversettelse, da det er et fast krav og forholdsvis 

enkelt å tolke. 

Kravet sier i hovedsak at systemansvarlig skal spesifisere utstyr 

og innstillinger som kreves for å beskytte transmisjonsnettet. 

Systemansvarlig og eier av forbruksanlegg og operatør av 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal bli enige om 

reléplaner og verninnstillinger relevant for transmisjonstilknyttet 

forbruksanlegg eller distribusjonsnett. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 16 – Krav til vern

Statnetts tolkning av annet ledd:

Ingen direkte oversettelse, da det er et fast krav og forholdsvis 

enkelt å tolke. 

Kravet sier i hovedsak at vern- og kontrollsystem for forbruk og 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal ha fortrinn 

fremfor signaler til styring av drift, og at det skal tas hensyn til liv, 

helse og materielle verdier, samt systemsikkerhet. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 16 – Krav til vern

Statnetts tolkning av tredje ledd:

• external and internal short circuit;

• over- and under-voltage at the connection point to the 

transmission system;

• over- and under-frequency;

• demand circuit protection;

• unit transformer protection;

• back-up against protection and switchgear malfunction.

Ingen behov for oversetting. Kravet definerer kun hva reléplaner 

og verninnstillinger for vern- og kontrollsystem kan inneholde.  

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 16 – Krav til vern

Statnetts tolkning av fjerde ledd:

Ingen direkte oversettelse her, da det er et fast krav og 

forholdsvis enkelt å tolke. 

Leddet sier i korte drag at systemansvarlig og eier av 

forbruksenhet eller operatør av distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet skal avtale endringer i reléplaner og 

verninnstillinger for vern- og kontrollsystem, dersom endringene 

har betydning for driften av eller beskyttelsen av 

transmisjonsnettet. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 16 – Krav til vern

Formål med kravene:

Sikre at forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet 

har riktig utstyr og innstillinger for å beskytte transmisjonsnettet 

hva gjelder vern og kontrollsystem. 

Vern installeres i hovedsak med tanke på følgende:

• Personsikkerhet

• Unngå/begrense materielle skader

• Systemsikkerhet

Begrunnelse for krav:
Alle kravene i paragraf 16 er faste, så ingen valg skal tas. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 17 – Krav til kontrollsystem

Statnetts tolkning av første ledd:

Ingen direkte oversettelse, da det er et fast krav og forholdsvis 

enkelt å tolke. 

Leddet sier i korte drag at systemansvarlig og eier av 

forbruksenhet eller operatør av distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet skal bli enige om reléplaner og 

verninnstillinger for vern- og kontrollsystem for 

transmisjonstilknyttet forbruksanlegg eller distribusjonsnett med 

relevans for forsyningssikkerheten.

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 17 – Krav til kontrollsystem

Statnetts tolkning av annet ledd:

Kravene som skal avtales fra første ledd skal som et minimum 

inneholde følgende elementer:

a) øydriftsinnstillinger;

b) demping av pendlinger;

c) forstyrrelser som forplante seg opp til transmisjonsnettet;

d) automatisk bytte til reserveforsyning og gjenopprettelse til 

normal drift;

e) automatisk gjeninnkobling (ved énfase feil);

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 17 – Krav til kontrollsystem

Statnetts tolkning av tredje ledd:

Ingen direkte oversettelse, da det er et fast krav og forholdsvis 

enkelt å tolke. 

Sier i korte drag at systemansvarlig og eier av forbruksenhet 

eller operatør av distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet 

skal bli enig om endringer i reléplaner og verninnstillinger for 

vern- og kontrollsystem for transmisjonstilknyttet forbruksanlegg 

eller distribusjonsnett med relevans for forsyningssikkerheten. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 17 – Krav til kontrollsystem

Statnetts tolkning av fjerde ledd:

Med hensyn til prioriteringer av vern og kontrollsystemer skal 

eier av forbruksenhet eller distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet rangere sine vern og kontrollsystem for 

transmisjonstilknyttede forbruksanlegg eller distribusjonsnett i 

samsvar med følgende prioritering, organisert i synkende 

rekkefølge av betydning:

a) vern av transmisjonsnettet;

b) vern av transmisjonstilknyttede forbruksanlegg eller 

distribusjonsnett;

c) frekvensregulering (justering av aktiv effekt);

d) effektbegrensning

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 17 – Krav til kontrollsystem

Formål med kravene:

Sikre at forbruk og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet 
har riktig innstillinger hva gjelder vern og kontrollsystem dersom 
de har relevans for forsyningssikkerheten. 

Sørge for at avtalen som skal foreligge mellom systemansvarlig 
og forbruksenhet tilknyttet transmisjonsnett og operatør av 
distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnett inneholder et 
minimum av innstillinger og krav. 

Paragraf 17 sørger også for at man får en rangering av vern- og 
kontrollsystem ut fra betydning på kraftsystemet.   

Begrunnelse for krav:
Alle kravene i paragraf 17 er faste, så ingen valg skal tas. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 18 – Krav til 

informasjonsutveksling

Statnetts tolkning av første ledd:

Transmisjonstilknyttede forbruksanlegg skal ha utstyr, i henhold 

til standardspesifikasjoner gitt av systemansvarlig, som kan 

utveksle tidsstemplet informasjon mellom systemansvarlig og det 

transmisjonstilknyttede forbruksanlegget. Systemansvarlig skal 

gjøre spesifikasjonene offentlig tilgjengelig. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 18 – Krav til 

informasjonsutveksling

Statnetts tolkning av annet ledd:

Transmisjonstilknyttede distribusjonsnett skal være utstyrt med 

utstyr, i henhold til standardspesifikasjoner gitt av 

systemansvarlig, som kan utveksle tidsstemplet informasjon 

mellom systemansvarlig og det transmisjonstilknyttede 

distribusjonsnett. Systemansvarlig skal gjøre spesifikasjonene 

offentlig tilgjengelig. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 18 – Krav til 

informasjonsutveksling

Statnetts tolkning av tredje ledd:

Systemansvarlig skal spesifisere en standard for 

informasjonsutveksling, samt gjøre den fulle listen av påkrevd 

data offentlig tilgjengelig. 

Fremtiden er elektrisk



Paragraf 18 – Krav til 

informasjonsutveksling

Formål med kravene:

Sørge for at systemansvarlig etablerer standardspesifikasjoner 

for informasjonsutveksling mellom systemansvarlig og 

forbruksanlegg og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet, 

som forbruksanlegg og distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet må ha utstyr for å overholde. 

I tilleg skal paragraf 18 sørge for at systemansvarlig etablerer 

standardspesifikasjoner for informasjonsutveksling og omfanget 

av denne, samt gjør dem offentlig tilgjengelig. 

Begrunnelse for krav:
Alle kravene i paragraf 18 er faste, så ingen valg skal tas. 

Fremtiden er elektrisk



Diskusjonspunkter

Ingen vesentlige diskusjonspunkter for kravene relatert til vern 

og kontrollsystemer, da alle er faste krav.

Det vil allikevel være naturlig å koordinere kravene her med 

implementeringen av guideline on electricity transmission system 

operation (GL sysOP). 

Synspunkter? 

Fremtiden er elektrisk



Agenda – DCC møte 30. august
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Videre plan og fremdrift

Fremtiden er elektrisk
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Agenda – DCC møte 30. august

Fremtiden er elektrisk

09.00 Ansvar og roller

10.00 Frakobling og gjeninnkobling 

10.45 Vern og kontrollsystem

11.15 Videre plan og fremdrift

11.30 Tilbakemeldinger/diskusjoner



Tilbakemeldinger/diskusjoner

• Frist for tilbakemeldinger (gjerne skriftlig) på det 

som er gjennomgått i møtet og sendt ut via eRoom

er satt til 23.09

• Kommentarer til møtet?

• Eventuelt? 

Fremtiden er elektrisk



Takk for nå!
Vel hjem og ses i uke 48!

Fremtiden er elektrisk


