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Agenda

• Introduksjon

• Oppfølging av aksjonspunkter

• Generelle krav til FRT for HVDC tilknytninger

• Generelle krav til kravetterlevelse

• Generelle krav til kontroll, vern og informasjonsutveksling
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Møteplan for våren

• 2 dagens møte i slutten av mai (skal vi sette dato nå?)
• Frekvens og aktiv effekt

• Spenning og reaktiv effekt

• Øvrig

• Møte i juni
• Restanser og gjennomgang av konsistens
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Nordisk samarbeid

• NCCI – Nordic Coordination of Connection Code 

Implementation
• Medlemmer fra Svenska Kraftnät, Statnett, Energinet.dk og Fingrid. 

• Uenigheter om omfanget av hva som skal/bør koordineres.

• Implementation Guideline documents (IGDs)
• High Penetration of Power Electronic Interfaced Power Sources (HPoPEIPS)

• Fault Current Contribution

• Need for Synthetic Inertia

• RoCoF withstand capability
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Format på Statnetts leveranse

Statnetts vurdering av

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1447 
of 26 August 2016 

establishing a network code on requirements for grid 
connection of high voltage direct current systems and 

direct current-connected power park modules

og anbefaling til norske parametere

Fremtiden er elektrisk



Innhold

• Innledning
• Innledende betraktninger
• Generelle bestemmelser

• Definisjoner
• Virkeområde
• Krav til eksisterende anlegg og 

vesentlig endring
• Roller og ansvar

• Frekvens og aktiv effekt
• Kontroll på aktiv effekt
• Syntetisk inertia
• LFSM-O, LFSM-U, FSM

• Spenning og reaktiv effekt
• Spenningsområde
• Kortsluttningsbidrag under feil
• Reaktiv effekt evne
• Utveksling av reaktiv effekt
• Kontroll av reaktiv effekt

• FRT-egenskaper
• Vern, kontroll og informasjonsutveksling
• Godkjenning av idriftsettelse
• Kravetterlevelse
• Unntak
• Øvrig
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Bakgrunns- og veiledningsdokumentasjon

• Engelsk forordningstekst

• Formål og bakgrunn for bestemmelsen

• Begrunnelse for kravformuleringer (valg som skal tas)

• Statnetts anbefaling

• Sammenligning med dagens krav/regelverk

• Tilbakemelding/uenigheter fra bransjen der det har vært 
diskusjoner
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Gjennomgang av 

aksjonspunkter
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Undersøke mellomspenning DC-nett

• Angående mellomspennings DC, så finnes det eksempler på dette. BKK 

vurderte i sin tid også muligheten for DC-forbindelse mellom Kollsnes og 

Mongstad. Det ble på Cigré møtet i august 2016 holdt en presentasjon om 

mellomspennings DC (Evaluation of the Potential Market for MVDC 

Technology and its Future Development). 

• Statnett sjekker opp mellomspennings DC, og kommer tilbake ved et senere 

møte.
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Undersøke mellomspenning DC-nett
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Undersøke mellomspenning DC-nett

• Kravene til HVDC-systemer innenfor et kontrollområde vil kun 
gjelde for HVDC-systemer (inkl. mellomspennings DC-nett) 
tilknyttet transmisjonsnettet, og HVDC-systemer (inkl. 
mellomspennings DC-nett) som er tilknyttet distribusjonsnettet 
(uavhengig av spenningsnivå i tilknytningspunktet) dersom det 
fra TSOs side kan påvises å ha en grenseoverskridende 
påvirkning. 

• Dette vil si at TSO må foreta en vurdering av om det har 
grenseoverskridende påvirkning for hvert enkelt anlegg. 
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STATCOM-drift

• Hva med spenningsregulering/STATCOM-drift? Vil dette falle inn under 

midlertidig driftstillatelse, eller må man ha en permanent driftstillatelse? 

Statnett vurderer om det er aktuelt med STATCOM drift for både NordLink og 

NSL, og det er for begge linkene planlagt 2-3 måneder med STATCOM-drift 

per nå. Burde det ikke derfor stilles strengere krav til STATCOM-drift enn det 

man gjør ved en midlertidig driftstillatelse? 
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STATCOM-drift

• STATCOM-drift er som oftest noe TSO krever, og er gjerne en leveranse før 

selve anlegget er ferdig (f.eks. omformerstasjon er ferdig, men kabel ikke 

tilkoblet). Etter vår vurdering vil det da ikke være nødvendig med en 

permanent driftstillatelse, men kun en godkjenning for midlertidig drift. 

• I tillegg til dette kan vi ikke se at de stilles veldig mye strengere krav til 

permanent driftstillatelse enn det gjøres for midlertidig driftstillatelse. Og siden 

en STATCOM-drift kun er en midlertidig driftssituasjon før anlegget i sin helhet 

skal idriftsettes, er vår konklusjon at det holder med en midlertidig 

driftstillatelse.   
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Oversendelse av data
• Det ble også en større diskusjon rundt oversendelse av data fra konsesjonær til tredjepart. 

Kamran mente at for å levere data, simuleringsmodeller og lignende må TSO/aktuelt nettselskap 
henvende seg til leverandør for å få til en Non-Disclosure Agreement, dette er noe upresist i 
koden. Alle kontrakter inneholder krav om at kjøper/konsesjonær ikke kan videreformidler 
informasjon om anlegget til en tredje part. Her kommer det til å bli en konflikt med 
leverandørene. I følge Kamran ble dette tatt opp under utformingen av koden, og det ble fulgt 
opp med advokater for å se på problemstillingen, uten at de kom med noen gjennomslag. 
Kamran mener det blir det feil at konsesjonær skal stå ansvarlig for informasjon som de ikke eier. 
Leverandøren pleier å få levert nettverksmodeller fra TSO til bruk i simuleringer. Disse 
inneholder kraftsensitiv informasjon, så leverandøren må undertegne sikkerhetserklæringer før 
de får tilgang (beredskapsforskriftene etc.). Det vil altså bli en utveksling av konfidensiell 
informasjon mellom leverandør og TSO begge veier slik koden ser ut nå. 

• Statnett ser på denne problemstillingen, men ønsker samtidig å nevne at dette blir nye retningslinjer som en 
eventuell leverandør måtte komme til å tilpasse seg til. Hvorvidt det er et eget lovverk som regulerer 
leverandørenes mulighet til å dele teknisk data bør også vurderes. Statnett sjekker også opp med 
analyseavdelingen hvilke data som vil være aktuelle å melde inn. 
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Oversendelse av data

Fra NVEs 

brev til 

Statnett (5.2.2015)



Oversendelse av data

• Med tanke på at et HVDC-system i iht. FIKS i dag 
blir sett på som et produksjonsanlegg er det en 
rekke krav til hvilke simuleringer og tester som skal 
oversendes systemansvarlig. 

• Etter vår foreløpige vurdering vil det derfor være 
ønskelig å fortsatt kreve de tester, simuleringer og 
data som i dag meldes inn. 
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For hvilke anlegg bør HVDC 

forordningen være gjeldende 

• Fra forrige møtereferat kom det inn kommentar om på muligheten for 

kombinasjoner av oljeplattformer (forbruk) og vindparker (produksjon) offshore 

tilkoblet med HVDC. Vil en slik kombinasjon falle inn under HVDC regelverket? 

Hvordan håndterer man i så fall det ved en stegvis utbygging der forbruket 

tilkobles først? Hvor vil man stille krav om at HVDC koden benyttes kontra 

DCC koden?

• Statnett skal komme med forslag på hvorvidt HVDC tilkoblinger til 

offshoreinstallasjoner (elektrifisering) skal eller ikke skal omfattes av HVDC 

koden.

• Statnett gjør en vurdering av når HVDC forordningen bør være gjeldende.
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For hvilke anlegg bør HVDC 

forordningen være gjeldende 

• Viser til tidligere epost, der vi konkluderte med følgende:

• Etter Statnetts vurdering vil HVDC forordningen ikke stille krav til en offshore 

petroleumsinnretning (forbruk) tilknyttet kraftsystemet via et HVDC-system. 

Kravene til offshore petroleumsinnretninger vil derfor falle inn under kravene 

definert i DCC (demand connection code). For installasjoner med 

kombinasjoner av oljeplattformer (forbruk) og vindparker(produksjon) offshore 

tilkoblet med HVDC, kan vi heller ikke her se at dette faller inn under 

bestemmelsene i forordningen for HVDC. Disse vil derfor måtte forholde seg til 

forskjellige krav, der petroleumsindustrien må forholde seg til DCC mens 

vindparker må forholde seg til kravene definert i RfG (requirements for grid 

connection of generators). 
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Generelle krav til FRT for 

HVDC tilknytninger
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Fault Ride Through - kortversjonen

Fremtiden er elektrisk
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Fault Ride Through - kortversjonen
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Fault Ride Through - kortversjonen
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HVDC-systemet skal holde inne ved



Formål og bakgrunn for 

bestemmelsene

• Feil på de høyeste spenningsnivåene (≥ 110 kV) kan påvirke spenningen 
(gi et spenningsfall) innenfor et stort område. Et slikt spenningsfall 
risikerer å gi utfall av betydelige mengder produksjon, forbruk og HVDC-
systemer, både gjennom utfall av enkelte større produksjonsenheter, 
forbruksenheter og HVDC-systemer og gjennom utfall av et stort antall -
enheter av mer begrenset størrelse. 

• Krav om "fault-ride-through" (FRT) egenskaper for HVDC-systemer skal 
forhindre at HVDC-anlegg faller ut ved normal feilklarering av nettfeil i det 
øvrige vekselstrømnettet, samt begrense den potensielle endring i 
leveranse/uttak ved feil i vekselstrømsnettet og sikre at mer alvorlige 
forstyrrelser unngås. Eksempel på mer alvorlige forstyrelser er frekvens-
kollaps i et synkronområde eller overlast på ledninger som i sin tur kan 
føre til kaskaderende utfall.
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Begrunnelse for kravformuleringer

• I henhold til forordningen skal TSO spesifisere en spenning-tid-
profil for tilknytning av HVDC-omformerstasjon, dette både for 
symmetriske og asymmetriske feil. 

• I tillegg skal størrelsen og tiden for gjenoppretting av aktiv 
effekt etter feil fastsettes, ref § 26. 

• Øvrige krav til FRT egenskaper i forordningen er entydig 
definert, og det er etter Statnetts vurdering ingen valg som skal 
tas. 
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Statnetts anbefaling – FRT kurve

• Statnetts foreløpige vurdering er at det er en 

fornuftig løsning å tilpasse kraven i forordningen til 

eksisterende krav i FIKS. 

Fremtiden er elektrisk



Statnetts anbefaling 

Fremtiden er elektrisk

Spennings parametere [pu] Tids parametere [sekunder] 

Uret 0,00  tclear 0,15 

Urec1 0,25 trec1 0,15 

Urec2 0,90 trec2 1,00 

 

Trefase symmetriske feil og anlegg med tilknytningspunkt over 220 kV

Statnetts anbefaling – FRT kurve



Statnetts anbefaling 
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Trefase symmetriske feil og anlegg med tilknytningspunkt under 220 kV 

Spennings parametere [pu] Tids parametere [sekunder] 

Uret 0,15  tclear 0,40 

Urec1 0,85 trec1 1,00 

Urec2 0,85 trec2 10,0 

 

Statnetts anbefaling – FRT kurve
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Diskusjonspunkter – FRT kurve
• Fornuftig å tilpasse forordningen til FIKS?

• Fornuftig med forskjellige krav over under 220 kV, eller legge oss på 110 kV som for RfG? 

• Er videreføring av norske krav mulig jfr. våre synspunkt? Det har tidligere vært en del diskusjon 
med interessenter rundt dagens krav og forståelsen av disse, men det bør være mulig med en 
oppklaring som gjør at man blir "omforent".

• Hva tenker referansegruppa om en slikt "særnorskt" tilpasning? Er det en ønskelig løsning, eller 
burde vi tilpasse oss forordningen og kravene til PPM?

• Hva er alternativene? Eventuelt fornuftig å legge seg på det "snilleste" vi får til innenfor 
forordningen?

• Generelt bransjen syn på kravene til FRT er ønskelig, og gjerne da på om det vil være mulig å 
stille krav utenfor det som er definert i forordningen?  
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Statnetts anbefaling - §26

• TSO skal spesifisere størrelsen og tidsprofil på 
gjenoppretting av aktiv effekt etter feil som et HVDC-
system skal ha mulighet til å tilby. 

• Som beskrevet i underlagsdokumentet har vi ikke 
landet på denne, men kravene iht. krav-
spesifikasjoner for NSL og Nordlink sier 90 % 
effektflyt 150 ms etter feilklarering. 
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Diskusjonspunkter - §26

• Er det et fornuftig valg å sette gjenopprettingen av 

aktiv effekt til 90 % effektflyt 150 ms etter 

feilklarering? 

• Kommentarer?
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Statnetts anbefaling - Resterende 

innhold i paragrafene
§ 25 
• 2. ledd – Ingenting som skal fastsettes i den nasjonale implementeringen, men definerer at TSO 

skal gi data til HVDC-systemet dersom dette etterspørres.

• 3. ledd - Ingenting som skal bestemmes i den nasjonale implementeringen, da dette bare er en 
forutsetning for det som skal defineres i 1. ledd (spenning-tid-profil for tilknytning av HVDC-
systemer). 

• 4. ledd - Ingenting som skal bestemmes i den nasjonale implementeringen, og er 
prosjektspesifikt. Sier at TSO i hver enkelt sak kan spesifisere spenningen (Ublock) i 
tilknytningspunktet ved spesifikke tilstander på nettet hvor HVDC-systemet kan blokkere. 

• 5. ledd - Ingenting som skal bestemmes i den nasjonale implementeringen, og sier kort fortalt at 
underspenningsvernet skal innstilles slik at HVDC-systemet har bredest mulig teknisk kapasitet. 

§27
• Ingenting som skal bestemmes i den nasjonale implementeringen, og sier kort fortalt at HVDC-

systemer skal ha mulighet for rask gjenoppretting fra transiente feil innad i HVDC-systemet. 
Detaljer for dette skal koordineres og avtales iht. § 34 og vern og releplaner.  
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Diskusjonspunkt – resterende

• Kommentarer til Statnetts anbefaling mottas med 

takk
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Generelle krav til 

kravetterlevelse

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 og 74



• Tekniske funksjonskrav er enten fastsatte direkte i koden, skal fastsettes ved nasjonal 

implementering eller de skal avtales for det enkelte anlegget.

• Avtalen skjer i utgangspunkt med aktuelt nettselskap.

• Ved idriftsettelsen skal konsesjonær rapportere en spesifisert mengde informasjon til aktuelt 

nettselskap som skal utstede et godkjenningsdokument.

• Informasjonen inkluderer:

̶ Detaljerte tekniske data

̶ Analyser

̶ Prøverapporter

̶ Simuleringsmodeller

Fremtiden er elektrisk

Prosedyre ved tilknytning iht. HVDC koden



• 3 underkapittel, 8 paragrafer eller 12 A4-sider kravtekst

• Krav til Verifisering av kravetterlevelse

• Krav til verifiserende prøver

– For HVDC-systemer 

– For DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

• Krav til verifiserende simuleringer

– For HVDC-systemer 

– For DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

Fremtiden er elektrisk

Oversikt del VI i HVDC koden



• Prøver av responsen fra HVDC-system og DC-tilknyttede kraftparkmoduler skal ha som 
målsetning å verifisere etterlevelse av kravene i denne forordningen.

• Uten at det går ut over minimumskrav til verifiserende prøver som er fastsatte i HVDC 
koden, skal systemansvarlig/aktuelt nettselskap ha rett til å:

̶ tillate at konsesjonær for HVDC-systemet eller konsesjonær for den DC-tilknyttede 
kraftparkmodulen utfører andre typer av prøver, under forutsetning at disse prøvene er effektive og 
tilstrekkelige for å påvise at HVDC-systemet eller DC-tilknyttede kraftparkmoduler oppfyller kravene 
i denne forordningen;

̶ kreve at konsesjonær for HVDC-systemet eller konsesjonær for den DC-tilknyttede 
kraftparkmodulen utfører ytterligere prøver eller andre typer av prøver i de tilfeller der overlevert 
informasjon om verifiserende prøver fastsatt i bestemmelsene i kapittel 2 i del VI ikke er tilstrekkelig 
for å påvise at kravene i denne forordningen er oppfylte; og

• Konsesjonær er ansvarlig for å gjennomføre prøvene i henhold til betingelsene fastsatt i 
kapittel 2 i del VI. Relevant systemoperatør skal samarbeide og ikke unødig forsinke 
utførelsen av prøvene.
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Felles bestemmelser for krav om 

verifiserende prøver



• Simuleringer av responsen til HVDC-system eller DC-tilknyttet kraftparkmodul skal ha som mål å vise etterlevelse 

av kravene i denne forordningen. 

• Til tross for minimumskravene til verifiserende simuleringer fastsatt i denne forordningen kan relevant 

systemoperatør:
• tillate at konsesjonær for HVDC-systemet eller konsesjonær for den DC-tilknyttede kraftparkmodulen 

gjennomfører alternative simuleringer, under forutsetning av at de alternative simuleringene er effektive og 

tilstrekkelige for å verifisere at anlegget oppfyller kravene i denne forordningen eller nasjonal lovgivning; og

• kreve at konsesjonær for HVDC-systemet eller konsesjonær for den DC-tilknyttede kraftparkmodulen utfører 

ytterligere simuleringer eller alternative typer av simuleringer i de tilfellene hvor informasjonen gitt til 

systemansvarlig/aktuelt nettselskap i forbindelse med verifiserende simuleringer i henhold til bestemmelsene i 

kapittel 3 i del VI ikke er tilstrekkelig for å verifisere at kravene i denne forordningen er oppfylte.

• Relevant systemoperatør skal:

̶ Ha rett til å verifisere at et anlegg oppfyller kravene gjennom å utføre egne simuleringer basert på innleverte 

simulerings-rapporter, simuleringsmodeller og målinger fra verifiserende prøver.

̶ Gi konsesjonær tekniske data og en simulerings-modell av kraftsystemet, i den utstrekning som er nødvendig 

for å gjennomføre de påkrevde simuleringene.Fremtiden er elektrisk

Felles bestemmelser for krav om 

verifiserende simuleringer



• Forsikre seg om at kravene i HVDC koden etterleves.

• Varsle relevant systemoperatør om hver planlagte endring av et anleggs tekniske 

egenskaper, som kan påvirke enhetens etterlevelse av kravene i denne forordningen, før 

endringen iverksettes.

• Varsle relevant systemoperatør om alle driftsforstyrrelser og feil hos et anlegg som 

påvirker etterlevelsen av kravene.

• Varsle relevant systemoperatør om planlagte testprogrammer og prosedyrer som skal 

følges for å verifisere et anleggs etterlevelse av kravene.

• Relevant systemoperatør kan delta ved tester iht. punktet foran og å registrere (måle) 

responsen.
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Ansvaret til konsesjonær



• Evaluere anleggets etterlevelse av kravene i forordningen.

• Offentliggjøre en liste med informasjon og dokumenter som skal leveres samt kravene 

som skal oppfylles av konsesjonær innenfor rammene for prosessen for å påvise 

kravetterlevelse.

• Publisere ansvarsfordelingen mellom konsesjonær og sy relevant systemoperatør når det 

gjelder prøver, simuleringer og overvåkning for å påvise kravetterlevelse.

• Kan helt eller delvis delegere gjennomførelsen av sin verifisering av kravetterlevelse til 

tredjeparter.

• Dersom prøver eller simuleringer ikke kan gjennomføres som avtalt grunnet årsaker som 

kan tilskrives relevant systemoperatør , skal ikke relevant systemoperatør uten saklig 

grunn nekte å utstede idriftsettelsesdokumentet som det refereres til i del III.
Fremtiden er elektrisk

Oppgaver for relevant systemoperatør 



Krav til verifiserende prøver for HVDC-

system og DC-tilknyttet kraftparkmodul

• Mye likt for HVDC-system og DC-tilknyttet kraftparkmodul, 
gjelder hovedsakelig:

• Responsen i begrenset frekvensreguleringsmodus-overfrekvens
(LFSM-O)

• Responsen i begrenset frekvensreguleringsmodus-underfrekvens 
(LFSM-U)

• Responsen i frekvensreguleringsmodus (FSM)

• Evne til reaktiv produksjon og reaktivt forbruk

• Modus for spenningsregulering, MVAr-regulering og cos  regulering.

• Ramping rate

• Egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett

Fremtiden er elektrisk



LFSM-O respons

• Prøve av responsen i begrenset frekvensreguleringsmodus-overfrekvens (LFSM-O) kravstilles.

• Prøven skal gjennomføres ved å påtrykke frekvenssteg og ramper som er store nok til å utløse en 

endring på minst 10 % av merkeeffekt.

Fremtiden er elektrisk

• Prøven skal verifisere anleggets:

– Evne til å kontinuerlig justere aktiv 

effektleveransen for å bidra i 

frekvensreguleringen ved store 

frekvensøkninger. 

– Stasjonære reguleringsparametere, 

som for eksempel frekvensstatikk og 

dødbånd.

– Dynamiske parametere, inkludert 

responsen ved en stegformet 

frekvensendring.



• Krav om å verifisere LFSM-U respons er tilsvarende som for LFSM-O, men skal vise på evne å 

bidra i frekvensreguleringen ved store frekvensfall.

Fremtiden er elektrisk

LFSM-U respons



• Prøven skal utføres ved å påtrykke frekvenssteg og ramper store nok til å utløse hele effekt-

/frekvensresponsområdet, hensyntatt innstilt frekvensstatikk og dødbånd, samt evnen til å faktisk 

kunne øke eller redusere aktiv effektleveransen ved det aktuelle driftspunktet.

• Prøven skal verifisere anleggets:

– Evne til å kontinuerlig justere aktiv effektleveransen innenfor hele sitt driftsområde, mellom 

merkeeffekt og laveste effektnivå som anlegget kan operere stabilt ved, for å bidra i 

frekvensreguleringen.

– De stasjonære reguleringsparameterne, som for eksempel frekvensstatikk og dødbånd.

– De dynamiske parameterne, inkludert stabilitet ved en stegformet frekvensendring og store, raske 

frekvensavvik.

Fremtiden er elektrisk

Respons i frekvensreguleringsmodus 

(FSM)



Prøven skal anses som vellykket dersom følgende betingelser er oppfylte:

• Aktiveringstiden for full effekt-/frekvensrespons som et resultat av en stegformet frekvensendring er 

ikke lenger enn kravet.

• Det oppstår ikke udempede pendlinger som følge av den stegformede frekvensendringen.

• Frekvensresponsens maksimale tidsforsinkelse er i overensstemmelse med kravet.

• Frekvensstatikken kan stilles innenfor det fastsatte området, og dødbåndet for 

effekt/frekvensresponsen ikke er større enn angitt verdi.

Fremtiden er elektrisk

Respons i frekvensreguleringsmodus 

(FSM), forts.



Styring av aktiv effektleveranse 

innenfor reguleringsområdet 

Prøven skal verifisere:

• Anleggets evne til å modulere aktiv effekt i hele driftsbilde, iht. § 13 

første ledd. 

• Testen skal utføres ved automatiske og manuelle signaler fra relevant 

TSO. 

Fremtiden er elektrisk



• Prøven skal verifisere anleggets tekniske evne til å produsere og forbruke reaktiv effekt iht. §
20.

• Det skal påvises at anlegget kan driftes ved henholdsvis maksimal reaktiv produksjon og 
maksimalt reaktivt forbruk i minst en time ved:

– laveste stabile driftspunkt;

– merkeeffekt; og

– et driftspunkt med aktiv effektleveranse mellom laveste stabile driftspunkt og merkeeffekt;

• Det skal påvises at anlegget kan endre sin reaktive produksjon/forbruk til et hvilket som helst 
driftspunkt innenfor det avtalte eller fastsatte reaktive driftsområdet.

Fremtiden er elektrisk

Evne til reaktiv produksjon og 

reaktivt forbruk



Prøven av modus for spenningsregulering skal verifisere at anlegget er 

innstilt i tråd med krav iht. i § 22 tredje ledd, og gjelder følgende 

parametere:

• Reaktiv statikk og dødbånd.

• Reguleringens nøyaktighet.

• Spenningssettpunktets oppløsning.

• Tiden for aktivering av reaktiv effektrespons ved en stegformet spenningsendring.

Fremtiden er elektrisk

Modus for spenningsregulering



Prøven av modus for MVAr-regulering skal verifisere iht. § 22 fjerde ledd:

• Området som settpunktet for reaktiv effekt kan stilles innenfor og størrelsen på stegene 

som settpunktet kan innstilles med.

• Reguleringens nøyaktighet.

• Tiden for aktivering av reaktiv effektrespons.

Fremtiden er elektrisk

Modus for MVAr-regulering



Prøven av modus for cos φ-regulering skal verifisere iht. § 22 femte ledd:

• Området effektfaktoren kan stilles innenfor og størrelsen på stegene som effektfaktoren kan 

innstilles med.

• Reguleringens nøyaktighet: Kravet til nøyaktighet skal fastsettes i 

§ 22 femte ledd som et krav til nøyaktigheten til den korresponderende reaktive effekten.

• Tiden for aktivering av reaktiv effektrespons som et resultat av en stegformet endring i aktiv 

effektleveransen: Tidskravet skal også fastsettes i § 22 femte ledd .

Fremtiden er elektrisk

Modus for cos φ-regulering



• Prøver av ramping rate modifikasjoner skal utføres i henhold til 

anleggets tekniske funksjonalitet gitt av § 13 annet ledd.

Fremtiden er elektrisk

Ramping rate



• For anlegg med egenskaper for oppstart fra spenningsløst nett skal evnen til oppstart uten ekstern 

strømforsyning verifiseres.

• Prøven skal anses som vellykket dersom anlegget vellykket klarer å sette spenning på AC 

samleskinnen, samt at anlegget opererer med et stabilt driftspunkt iht. prosedyren beskrevet i § 37 

tredje ledd.

Fremtiden er elektrisk

Egenskaper for oppstart fra 

spenningsløst nett



Kravstilte simuleringer:

1. Levere hurtig feilstrømbidrag i henhold til § 19

2. Fault-ride-through egenskaper i henhold til § 25

3. Evne til å gjenopprette aktiv effektleveranse etter feil i henhold § 26

4. Evne til å produsere og forbruke reaktiv effekt som fastsatt i § 20

5. Evne til å dempe effektpendlinger i henhold til § 30

6. Evne til å raskt endre aktiv effektleveranse ved feil i henhold til § 13

7. Evne til å raskt reversere den aktive effekten i henhold til § 13

Simuleringene skal verifisere:

• Etterlevelse av kravene i EU-forordningen til disse egenskaper.

Utstyrssertifikater kan benyttes i stedet for de aktuelle simuleringene for å påvise at kravene er oppfylte.

Fremtiden er elektrisk

Krav til verifiserende simuleringer for HVDC-

systemer og DC-tilknyttede kraftparkmoduler

Gjelder kun HVDC-system



Eksisterende krav

• FIKS sier klart at strømretteranlegg (HVDC-system) 

≥ 25 MW med mulighet for å kjøre effekten i begge 

retninger(like- og vekselretterdrift) defineres som 

produksjonsanlegg. Dette betyr at dagens krav til 

verifiserende prøver og simuleringer for 

produksjonsanlegg i FIKS i så måte vil være 

gjeldende for HVDC-systemer.

Fremtiden er elektrisk



Eksisterende krav
• Kravene om verifiserende simuleringer og prøver er generelt mer omfattende i den nye EU-

forordningen for HVDC enn i dagens regelverk. Dette er et resultat av følgende:
• EU-forordningen stiller krav til mer funksjonalitet enn dagens regelverk og stiller dermed også mer 

omfattende krav til verifisering av funksjonalitet enn dagens regelverk. Det er en større mengde 
funksjonskrav som skal verifiseres.

• EU-forordningen skal legge til rette for at HVDC-systemets eller DC-tilknyttede kraftparkmoduls 
konsesjonærer kan levere validerte simuleringsmodeller for sine anlegg til relevant systemoperatør. Det er 
derfor flere krav som tidligere kun ble verifisert ved prøver som også skal verifiseres ved simuleringer. 
Tidligere har det vært systemansvarliges oppgave å lage simuleringsmodeller ut i fra innrapportert 
anleggsdata og prøverapporter.

• Det skal i tillegg nevnes at det kun har vært Statnett som i nyere tid har bygd ut HVDC 
overføringer som ville vært berørt av paragrafene i denne forordningen, og at det i så måte er 
gjort mye arbeid internt med å få disse på drift og funksjonalitet i den forbindelse. 

• For HVDC tilknyttet oljenæringen vil ikke denne forordningen være aktuell, men de må derimot 
følge kravene til utveksling mot transmisjonsnettet som gitt i forordningen for forbruk (NC DCC). 
Her er det frem til i dag stilt få krav til kravetterlevelse og simuleringsmodeller. 

Fremtiden er elektrisk



Statnetts anbefaling

• Bestemmelsene er i hovedsak entydig definert i EU-forordningen. 

• Det åpnes allikevel for at det kan være aktuelt å stille utvide krav til 
verifisering og simuleringsmodeller, og Statnett foreslår at følgende tas 
inn:

• Prøve av separatdriftsegenskaper
Dersom dagens kravsnivå til separatdriftsegenskaper, er aktuell å videreføre for 
HVDC-systemer, så bør også egenskapene prøves så langt dette er mulig. Dagens 
kravsnivå betyr krav om stabilitet på eget (rent ohmsk) nett i fullast. Gjennomføring av 
slike prøver kravstilles i dag, så langt det er mulig å gjennomføre.

• At simulering (analyse) bekrefte stabilitet på eget/isolert (rent ohmsk) nett i fullast der 
slike separatdriftsegenskaper kravstilles. 

• Krav til testing og simuleringer av separatdriftegenskaper må ses i 
sammenheng med utfallet av eksternt analyseoppdrag som er igangsatt i 
forbindelse med gjennomgangen av RfG.

Fremtiden er elektrisk



• Er det hensiktsmessig å utvikle standardiserte testprosedyrer som konkretiserer kravene i 

EU-forordningen?

• Hvor omfattende vil dette bli for fremtidige konsesjonærer av HVDC? 

• Generelt innspill til kravetterlevelse for HVDC? 

Fremtiden er elektrisk

Diskusjonspunkter



Generelle krav til kontroll, vern og 

informasjonsutveksling

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 49, 51, 52 & 53



Generelle krav til kontroll

Formål med kravene:

• Formålet med bestemmelsene er å sikre at systemansvarlig 

stiller krav som legge til rette for at HVDC-systemene har et 

sett med minimumskrav i forbindelse med kontroll og styring av 

anlegget. 

• I hovedsak så gjelder dette på følgende områder:

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28 - 33



Generelle krav til kontroll

Formål med kravene:

• §28 - Spenningssetting og synkronisering mot AC nettet 
• Krav til å ikke påvirke spenning ved spenningssetting og 

synkronisering

• §29 - Interaksjoner mellom HVDC-system eller andre enheter 

og utstyr
• Krav til utarbeidelse av analyse som skal belyse dersom det er 

ugunstige interaksjoner mellom systemene. 

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28 - 33



Generelle krav til kontroll

Formål med kravene:

• §30 - Bruk av dempetilsats (POD)
• Krav til at anlegget bidrar til demping av effektpendlinger i tilknyttet 

AC nett ved gitte forhold og frekvensbånd. 

• §31 - Evne for demping av subsynchronous torsional

interaction (SSTI)
• Krav til at HVDC-systemet skal ha mulighet til å bidra med 

elektrisk demping av "torsjons/vibrasjons" frekvenser og at det 

skal utføres analyser på SSTI.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28 - 33



Generelle krav til kontroll

Formål med kravene:

• §32 - Nettverkskarakteristikk 
• Krav til kortsluttningsstrømmer og utveksling av informasjon 

mellom HVDC-system og relevant systemoperatør.

• § 33 - HVDC-systemets robusthet
• Krav til stabil drift med en minimum endring i aktiv effekt og 

spenningsnivå under og etter en planlagt eller ikke planlagt 

hendelse i HVDC-systemet eller AC nettet. 

• Krav til påtrykking av transiente feil og mulighet til å tåle transiente 

feil fra nærliggende nett. 
Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28 - 33



Generelle krav til kontroll

Sammenligning med dagens krav:

• Dagens krav stilles i hovedsak gjennom FIKS, ved at et 

omformeranlegg er definert som et produksjonsanlegg. 

• I tillegg ligger det noen reguleringer i fos som går på 

effektregulering og systemvern. 

• Men for de anleggene som senest ble satt på drift (SK4), ble 

mange av kravene til HVDC-systemet gjort av Statnetts egne 

"på drift prosjekter".

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28 - 33



Generelle krav til kontroll

Statnetts anbefaling:
• Bestemmelsene i paragraf 28 til 33 er allerede fullstendig definert i 

forordningen, og muligheter til valg og nasjonale tilpasninger er derfor 

begrensede. På bakgrunn av dette gis generelt ingen begrunnelser for 

formuleringene i forordningen, da dette etter vår oppfatning er 

prosjektspesifikke krav og må tas hensyn til i hver enkelt sak.

• Spørsmål/kommentarer?

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 28 - 33



Generelle krav til vern

Formål med kravene:

• Sikre at HVDC-systemene har riktig utstyr og innstillinger for å 

beskytte kraftsystemet hva gjelder vern og kontrollsystemer. 

• Vern installeres i hovedsak med tanke på følgende:
• Personsikkerhet

• Unngå/begrense materielle skader

• Systemsikkerhet

• Forordningen legger også opp til at det skal være en prioritert 

rangering av vern og kontrollsystemer i henhold til en gitt 

rekkefølge.  

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 34 - 36



Generelle krav til vern

Formål med kravene:

§ 34 – Releplaner med tilhørende verninnstilinger

• Forordningen sier i korte trekk at relevant systemoperatør, 

koordinert med TSO, skal fastsettes releplaner med tilhørende 

verninnstillinger som er nødvendig for å beskytte kraftsystemet, 

det skal i fastsettelsen tas hensyn til HVDC-systemet 

karakteristikk. Releplanene skal koordineres og avtales mellom 

relevant systemoperatør, TSO og eier av HVDC-systemet.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 34 - 36



Generelle krav til vern

Formål med kravene:

§ 35 – Prioritering av vern og kontroll

• Forordningen legger opp til at reguleringsfunksjonaliteten til 

HVDC-systemet skal koordinerer og avtales mellom relevant 

systemoperatør, TSO og eier av HVDC-systemet, og at HVDC-

systemets skal organisere sine vern og kontrollsystemer etter 

en gitt prioritert rekkefølge.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 34 - 36



Generelle krav til vern

Formål med kravene:

§ 36 – Endring i funksjonalitet og innstillinger av releplaner 

og reguleringsfunksjonalitet
• Forordningen legger opp til at relevant systemoperatør eller TSO kan kreve at det 

gjøres endringer i innstillingene av releplaner og reguleringsfunksjonalitet, og at 

HVDC-systemet skal ha mulighet til å endre disse innstillingene. 

• Videre sier forordningen at eventuelle endringer i innstillinger av releplaner eller 

reguleringsfunksjonalitet skal koordinerer og avtales mellom relevant 

systemoperatør, TSO og eier av HVDC-systemet, samt at HVDC-systemet skal ha 

mulighet for å fjernstyring når det gjelder modus for regulering og tilhørende 

settpunkter.
Fremtiden er elektrisk

Paragraf 34 - 36



Generelle krav til vern

Sammenligning med dagens krav:

• Ut over det som står under sammenligning med dagens krav i 

under krav til kontroll, vil kravene til vern også berøre fos § 20 

om vern og releplanlegging. 
§ 20. Vern og reléplanlegging

Systemansvarlig kan fastsette type, plassering og innstilling av vern og 

gjeninnkoblingsutstyr i regional- og sentralnettet, og tilknyttede 

produksjonsenheter (reléplaner).

Konsesjonær er ansvarlig for tilfredsstillende vern i egne anlegg, herunder 

iverksetting av reléplaner.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 34 - 36



Generelle krav til vern

Statnetts anbefaling:
• Bestemmelsene i paragraf 34 til 36 er allerede fullstendig definert i 

forordningen, og muligheter til valg og nasjonale tilpasninger er derfor 

begrensede. På bakgrunn av dette gis generelt ingen begrunnelser for 

formuleringene i forordningen, da dette etter vår oppfatning er 

prosjektspesifikke krav og må tas hensyn til i hver enkelt sak.

• Spørsmål/kommentarer?

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 34 - 36



Generelle krav til DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

og fjern ende HVDC-omformerstasjoner

Formål med kravene:
• Formålet med bestemmelsene i § 41 og § 42 er å sikre at 

systemansvarlig stiller krav som legge til rette for at HVDC-systemene 

har et sett med minimumskrav i forbindelse med styring og kontroll av 

anlegget. Dette er forholdsvis likt som det om står om HVDC-systemer 

tidligere, og innebærer at det i paragraf 41 og 42 stilles krav til DC-

tilknyttede kraftparkmoduler vedrørende krav til: 

• å ikke påvirke spenning ved spenningssetting og synkronisering, 

• kortsluttningsstrømmer og utveksling av informasjon mellom relevant 

systemoperatør og eier av DC-tilknyttet kraftparkmodul
Fremtiden er elektrisk

Paragraf 41, 42, 43, 49



Generelle krav til DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

og fjern ende HVDC-omformerstasjoner

Formål med kravene:
• Formålet med §43, releplaner med tilhørende verninnstillinger, er å 

sikre at DC-tilknyttede kraftparkmoduler har riktig utstyr og innstillinger 

for å beskytte kraftsystemet hva gjelder vern og kontrollsystemer. 

• Vern installeres i hovedsak med tanke på følgende:
• Personsikkerhet

• Unngå/begrense materielle skader

• Systemsikkerhet

• Forordningen legger også opp til at det skal være en prioritert 

rangering av vern og kontrollsystemer i henhold til en gitt rekkefølge.  

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 41, 42, 43, 49



Generelle krav til DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

og fjern ende HVDC-omformerstasjoner

Formål med kravene:
• For HVDC-omformerstasjoner i fjern ende (§ 49) stilles det kun krav til 

nettverkskarakteristikk, og at eier av fjern ende HVDC-

omformerstasjon skal levere relevant data vedrørende 

kortsluttningsstrømmer til eier av DC-tilknyttet kraftparkmodul i 

henhold til § 42. 

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 41, 42, 43, 49



Generelle krav til DC-tilknyttede kraftparkmoduler 

og fjern ende HVDC-omformerstasjoner

Statnetts anbefaling:
• Bestemmelsene i paragraf 41, 42, 43 og 49 er allerede fullstendig 

definert i forordningen, og muligheter til valg og nasjonale tilpasninger 

er derfor begrensede. På bakgrunn av dette gis generelt ingen 

begrunnelser for formuleringene i forordningen, da dette etter vår 

oppfatning er prosjektspesifikke krav og må tas hensyn til i hver enkelt 

sak. 

• Spørsmål/kommentarer?

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 41, 42, 43, 49



Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Formål med kravene:
• Formålet med bestemmelsene i § 51-53 er å sikre at systemansvarlig 

stiller krav som legge til rette for at HVDC-systemene har et sett med 

minimumskrav i forbindelse med utveksling og koordinering av 

informasjon. Paragrafene stiller krav til at HVDC-systemene: 

• har utstyr som kan utveksle informasjon og motta informasjon (for deretter å agere),

• har riktige parametere og innstillinger for de viktigste kontroll/regulator-funksjoner,

• utrustes med feilskriver og utstyr for å monitorere dynamisk systemstabilitet.

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 51-53



Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Formål med kravene:

§ 51 – Drift av HVDC-system

• Forordningen legger opp til at hver enkelt HVDC-omformer med hensyn til 

instrumenter og måleapparater for drift skal være utstyrt med 

automatikk/regulator for å motta instruksjoner fra relevant systemoperatør og 

relevant TSO. Dette utstyret skal være i stand til å drifte HVDC-omformeren på 

en koordinert måte. § 51 inkluderer også flere lister over signaler som skal 

kunne sendes og mottas. Hierarkiet for automatikken/regulatoren til hver 

HVDC-omformer skal spesifiseres av relevant systemoperatør, og er noe som 

dermed må gjøres for hver enkelt anlegg.  

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 51-53



Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Formål med kravene:

§ 52 – Parametere og innstillinger 

• Dette er et fast krav som sier at parametere og innstillinger for de viktigste 

kontroll/regulator-funksjonene skal avtales mellom eier av HVDC-systemet og 

relevant systemoperatør, i samarbeid med relevant TSO. En liste over de 

viktigste kontroll/regulator-funksjonene er også lagt inn. 

Fremtiden er elektrisk

Paragraf 51-53



Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Formål med kravene:

§ 53 - feilskriver og utstyr for å overvåke dynamisk systemstabilitet
• Et hvert HVDC-system skal være utstyrt med feilskriver og utstyr for å overvåke dynamisk 

systemstabilitet og følgende parametere skal overvåkes for hver HVDC-omformer:
• AC og DC spenning,
• AC og DC strøm,
• aktiv effekt,
• reaktiv effet, og 
• frekvens. 

• Videre sier forordningen at relevant systemoperatør kan spesifisere kvaliteten på parameterene som 
HVDC-systemet må overholde, gitt at en rimelig varsel har blir gitt. 

• I § 53 er det også krav om at det inngås avtaler vedrørende innstillinger og informasjonsutveksling av 
feilskriver og utstyr for å overvåke dynamisk systemstabilitet mellom eier av HVDC-system og relevant 
systemoperatør, i samarbeid med relevant TSO. 

• De fleste kravene i § 53 er faste krav. Der er dog noen krav som er prosjektspesifikke krav og som må 
avtales for hvert enkelt HVDC-system, det er derfor ingen valg som skal tas i denne sammenheng. 
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Paragraf 51-53



Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Sammenligning med dagens krav:
• Ut over det som er beskrevet i tidligere, vil det for denne delen av forordningen 

også gå inn på § 18 og § 23 i forskrift om systemansvaret. 

• § 18.Målinger og meldinger

• Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å overføre til systemansvarlige de målinger og meldinger som er 

nødvendig for en effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet.

• § 23.Opplysningsplikt

• De som omfattes av denne forskriften skal gi systemansvarlig de opplysninger som er nødvendige for å utføre den 

systemansvarliges oppgaver, herunder av eget tiltak orientere om forhold i egne anlegg som er av betydning for 

sikker drift, effektiv utnyttelse og utvikling av kraftsystemet.

• De som omfattes av denne forskriften skal gi systemansvarlig de opplysninger som systemansvarlig blir pålagt av 

Norges vassdrags- og energidirektorat å samle inn.
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Paragraf 51-53



Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Sammenligning med dagens krav:
• I tillegg til det som står om målinger og opplysningsplikt i fos, er det et eget 

kapittel i FIKS som omhandler krav til måling (kap. 3.8). Kravene legger plikter 

på konsesjonærer til å rette seg etter de til enhver tid gjeldende krav til måling 

av sentranettsutveksling, samt at kravene til måling fastsettes etter drøfting 

mellom partene. 

• Totalt sett finnes det en rekke eksisterende krav til informasjonsutveksling og 

kontroll av HVDC-systemer. 
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Generelle krav til utveksling og 

koordinering av informasjon

Statnetts anbefaling:
• Bestemmelsene i paragraf 51, 52 og 53 er allerede fullstendig definert 

i forordningen, og muligheter til valg og nasjonale tilpasninger er 

derfor begrensede. På bakgrunn av dette gis generelt ingen 

begrunnelser for formuleringene i forordningen, da dette etter vår 

oppfatning er prosjektspesifikke krav og må tas hensyn til i hver enkelt 

sak.

• Spørsmål/kommentarer?
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Paragraf 51-53



Tilbakemeldinger/diskusjoner

• Frist for tilbakemeldinger (gjerne skriftlig) på det som er 
gjennomgått i møtet og sendt ut via eRoom er satt til 
30.04

• Kommentarer til møtet?

• Eventuelt? 
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Takk for i dag!
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