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Forord

Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 28a om
retningslinjer.

Det er Statnett som systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. I dette dokumentet sender
systemansvarlig retningslinjer for § 16 til Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning.

Retningslinjer for fos §§ 7, 9, 11, 18, 20 og 22b samt svar på generelle kommentarer til retningslinjene
er oversendt tidligere. Retningslinjer for §§ 12, 13, 14, 15 og 17 vil sendes over senere.

Forslag til retningslinjer er hørt med bransjen i perioden 11.11.2019 – 7.2.2020. Det ble i tillegg avholdt
et høringsmøte 7.1.2020. Bransjens innspill og systemansvarliges kommentarer til disse fremkommer i
dokumentet.
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1 Om høringen

Forslag til retningslinjer for fos § 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 22b ble sendt på høring
11.11.2019 med høringsfrist 7.2.2020. Systemansvarlig mottok tilbakemelding fra følgende 24
instanser:

• Hymatek
• Troms Kraft Nett AS
• Lyse Produksjon AS
• Nordlandsnett AS
• Statkraft SF
• Agder Energi Nett AS
• SFE Nett AS
• Statnett
• Glitre Energi Nett AS
• Elvia AS
• Troms Kraft Nett AS
• Agder Energi Vannkraft AS
• Siemens
• REN
• Lofotkraft
• Energi Norge
• Lyse Elnett
• Hålogaland kraft, på vegne av alle i RKSU område 20 (Andøy Energi Nett AS, Nord kraft Nett

AS, Nord-Salten Kraft AS, Trollfjord Nett AS, Vesterålskraft Nett AS, Lofotkraft AS, Hålogaland
Kraft Nett AS)

• Tensio
• BKK Nett
• Distriktsenergi
• Skagerak nett
• Norsk Olje og Gass
• Hydro Energi

Høringsinnspillene er kommentert i kapittel 2, og systemansvarliges endelige forslag til retningslinjer for
de aktuelle bestemmelsene ligger i kapittel 3. Retningslinjene inneholder flere vedlegg. Disse er omtalt
i kapittel 3.13.

Det er gjennomført flere endringer i retningslinjene etter innkomne innspill. Disse er kommentert i
gjennomgangen, og markert i det endelige forslaget.

Systemansvarlig har i løpet av høringsrunden avholdt et høringsmøte. Møtet fant sted 7.1.2020 i Oslo,
og det var 23 deltagere. Selskapene som var representerte var Glitre Energi Nett AS, Lyse Elnett AS,
Skagerak Nett AS, Energi Norge, Hydro Energi AS, Hafslund Nett AS, Agder Energi Nett AS, Tensio TS
AS, Eidsiva Vannkraft AS, Agder Energi Vannkraft AS, BKK Nett AS, KS bedrift, Lofotkraft AS, Olje og
energidepartementet, Reguleringsmyndigheten for energi og en deltager fra NTNU. I møtet ble
retningslinjeforslagene kort gjennomgått, med fokus på endringer og presiseringer i praktiseringen. Det
ble gitt anledning til å komme med innspill, spørsmål og kommentarer til forslaget.

Systemansvarlig har i tillegg til høringsrunden med bransjen hatt dialog med RME i løpet av
høringsprosessen, og har gjort endringer som følge av dette. De spesifikke endringene som følge av
dialog med RME er kommentert for hver enkelt paragraf.
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2 Merknader til forslaget om retningslinjer

2.1 Kommentarer til retningslinjene fos § 16
Systemansvarlig har gjort omskrivinger i retningslinjene til fos § 16, og har lagt til og fjernet noen avsnitt
etter høringen. Dette er gjort etter anbefalinger fra RME, for å tydeliggjøre systemansvarliges praksis
og hvilke vurderinger systemansvarlig gjør.

Nedenfor følger innspill fra høringsrunden og systemansvarliges merknad til innspillene.

Generelle kommentarer til fos § 16
Høringsinstansenes innspill
Elvia kommenterer at de oppfatter at i §§ 16 og 17 retter forskriften seg mot grensesnittet mellom flere
konsesjonærer. Koblinger og driftsstanser som ikke påvirker andre konsesjonærer blir ikke meldt
systemansvarlig i dag, og Elvia kommenterer at dette etter deres oppfatning må videreføres. Videre
kommenterer Elvia at de mener det i retningslinjene kan formuleres noe om at konsesjonær og
systemansvarlig i samarbeid blir enige om hvilke snitt dette skal gjelde. Elvia kommenterer at i de tilfeller
der konsesjonær er trygg på at koblinger/driftsstanser ikke får konsekvens for andre konsesjonærer er
det ikke hensiktsmessig å melde dette inn til systemansvarlig av hensyn til effektiv drift både hos
systemansvarlig og konsesjonær.

Elvia kommenterer videre at de mener retningslinjene til § 16 bør ta inn over seg at det er
konsesjonærene selv som best håndterer normaldrift og feilsituasjoner i regionalnett. Elvia kommenterer
at de mener høringsutkastet beskriver høy grad av involvering i driften av regionalnett fra Statnett sin
side, samt omfattende rapportering både ved planlagte koblinger og i feilsituasjoner. Elvia kommenterer
at i feilsituasjoner vil denne involveringen kunne bidra til unødige uklarheter og forsinkelser, særlig i
større feilsituasjoner som berører flere deler av landet vil Sentralene til Statnett fort bli en flaskehals.

Energi Norge kommenterer at det er viktig at konsesjonærene og Statnett har et godt samarbeid rundt
fastsettelse av koblingsbilder i nettet, både i normal drift eller utkoblinger, slik at relevant informasjon
knyttet til kriteriene for når det fastsettes nye koblingsbilder kommer frem. Energi Norge mener at ved
feilsituasjoner bør den konsesjonæren som er nærmest problemet kunne starte feilsøking umiddelbart,
da det er lite tid til dialog.

Systemansvarliges merknad
Systemansvarlig er enig med Elvia i at det ikke er behov for at systemansvarlig fatter vedtak om
koblinger som ikke påvirker andre enn konsesjonæren selv, ref. annet ledd første punktum, og vil
tydeliggjøre dette i retningslinjene. For rapportering av driftsstanser iht. fos § 17 viser vi til retningslinjer
for fos § 17.

Systemansvarlig har ikke behov for å bli involvert, og ønsker heller ikke en omfattende rapportering, ved
gjennomføring av koblinger og ved feilsituasjoner dersom dette kun berører konsesjonæren selv.
Systemansvarlig vil presisere at systemansvarlig har ansvaret for å samordne inngrep ved
driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer, ref. § 12 annet ledd.

Som det fremgår av forslag til retningslinjer vil systemansvarlig normalt ha en tett dialog med berørte
konsesjonærer før endringer i koblingsbilder vedtas.
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Første ledd
Høringsinstansenes innspill
Norsk olje og gass viser til høringsdokumentets side 55, hvor systemansvarliges vektlegging av mulige
konsekvenser ved etablering av nye koplingsbilder beskrives med en liste av punkter. Norsk olje og
gass kommenterer at ved fastsetting av «tilfredsstillende forsyningssikkerhet» forutsetter de at
systemansvarlig vurderer samfunnsnytten av forbruk som blir eksponert for redusert forsyningssikkerhet
som følge av endret koblingsbilde. Som påpekt tidligere er de aktuelle kostnadene ved utkobling av
forbruk ikke reflektert i KILE-satsene for næringene, og må derfor vektlegges over KILE-eksponering for
anleggskonsesjonærer. Norsk olje og gass mener en presisering av begrepet «tilfredsstillende
forsyningssikkerhet» i så henseende vil være å foretrekke.

Systemansvarliges merknad
Systemansvarlig er enig med Norsk olje og gass i at KILE-satsene ikke reflekterer enkeltkunders
kostnader ved avbrudd. KILE-satsene er allikevel det nærmeste systemansvarlig kommer et objektiv
kriterie for vurdering av konsekvens av avbrudd relatert til ulike koblingsbilder. Dersom systemansvarlig
er kjent med spesifikke avbruddskostnader og andre relevante forhold knyttet til enkeltkunder vil dette
bli hensyntatt i vurderingene.

Høringsinstansenes innspill
Energi Norge kommenterer at de stiller seg undrende til setningen om at systemansvarlig vil vedta
koblingsbilder som reduserer sannsynligheten for utfall ved dårlig vær. Energi Norge mener målet bør
være å redusere konsekvensen av et utfall av en anleggsdel, ikke å redusere sannsynligheten for utfallet
i seg selv.

Elvia kommenterer at det i første ledd står at systemansvarlig skal vurdere koplingsbilde ut fra
værforholdene og sannsynlighet for feil. Elvia stiller spørsmål ved om det er systemansvarlig som er
best kvalifisert til å ta denne vurderingen i de ulike deler av landet. Elvia kommenterer at de mener
netteier bør ha myndighet til å bestemme det mest hensiktsmessige koplingsbilde under de til enhver
tid gjeldende driftsforhold. Endringer i koplingsbilde og eventuelle endringer i overføringsgrenser som
følge av dette, rapporteres til systemansvarlig slik at produksjon kan tilpasses. Elvia kommenterer at de
mener koordinering av spolestillinger i regionalnett bør være netteier sitt ansvar og at det ikke er behov
for involvering av systemansvarlig.

Systemansvarliges merknad
Systemansvarlig er enig i Energi Norges kommentar. Begrepet utfall bør erstattes med avbrudd. Ved
dårlig vær vil systemansvarlig velge koblingsbilder som om mulig kan redusere sannsynligheten for at
enkeltkunder opplever avbrudd. Systemansvarlig vil oppdatere dette i retningslinjene.

Det vises til kommentar fra Elvia: Deler av kommentaren gjelder roller og ansvarsforhold, dette har
systemansvarlig svart ut i generelle kommentarer til høringen. Ved forberedelser til dårlig vær gjelder
de samme bestemmelser som ellers. Koblinger som berører andre enn konsesjonæren selv skal
fastsettes av systemansvarlig. Øvrige koblinger og koblingsbilder fastsettes av konsesjonæren.

Høringsinstansenes innspill
Agder Energi Nett viser til at systemansvarlig i bakgrunn og begrunnelse har skrevet "Under feilsøking
vil endringer i koblingsbilde kunne skje raskt for å detektere og isolere feilstedet" og "Konsesjonærer
gjennomfører feilsøking i eget nett i samarbeid med systemansvarlig ved driftsforstyrrelser som berører
flere konsesjonærer". Agder Energi Nett kommenterer at de mener praksis i mange tilfeller er at
konsesjonærer gjennomfører feilsøking i eget nett og informerer systemansvarlig så raskt som praktisk
mulig. Videre viser Agder Energi Nett til at det i retningslinjene står at det "I slike tilfeller vil det være
begrenset med tid til dialog med berørte konsesjonærer". Agder Energi Nett mener dette bør
tydeliggjøres slik at en netteier kan gjennomføre nødvendige koblinger og informere systemansvarlig så
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raskt som mulig i ettertid eller underveis hvis det tar tid med feilrettingen. Agder Energi Nett viser til at
det i høringsdokumentet står at "Systemansvarlig gjennomfører nå en oppdatert studie for kartlegging
og vurdering av flaskehalser i regionalnettet". Agder Energi Nett kommenterer at det ikke er omtalt
hvordan samarbeidet med netteiere gjennomføres, og at de mener systemansvarlig i større grad bør
samarbeide med netteiere og omtale dette.

Systemansvarliges merknad
Det vises til merknader vedrørende den pågående kartleggingen og vurderingen av flaskehalser i
regionale nett. I dette arbeidet vil systemansvarlig samarbeide med konsesjonærer i de aktuelle
regionalnettene. Dette vil skje via møter og telefonsamtaler. Systemansvarlig viser til merknader til fos
§ 7, hvor dette omtales nærmere.

Systemansvarlig vil presisere at det er anleggskonsesjonærenes ansvar å gjennomføre feilsøking i eget
nett. Systemansvarlig kan bidra ved behov, og skal koordinere inngrep når flere konsesjonærer er
involvert.

Høringsinstansenes innspill
Agder Energi Vannkraft kommenterer at det for produksjonsrelatert nett bør legges til grunn N-0
overføringskapasitet i snittgrense og PFK anvendes ved N-1 ved fare for overlast i nettet.

Systemansvarliges merknad
Systemansvarlig vil til enhver tid vurdere hva som er et hensiktsmessig koblingsbilde. I områder ved
produksjonsoverskudd vil det være mer aktuelt å benytte koblinger som gir radielle overføringer enn i
nettområder med produksjonsunderskudd. PFK benyttes dersom det er samfunnsmessig rasjonelt både
for håndtering av snitt og ved radielle forbindelser. Ved radielle forbindelser vil PFK kunne sikre vellykket
overgang til separatdrift etter utfall. I snitt vil PFK kunne forhindre overlast.

Høringsinstansenes innspill
Glitre Energi Nett v is er ti l "s ys tem ans varl ig k an v edt a…k oblin gs bi ld e", o g k om m enterer at de s til ler
spørsmål til endringen i ordlyden fra skal til kan. Glitre Energi Nett skriver at dette i utgangspunktet
høres greit ut, men at en tolkning av dette bør fremkomme klarere i retningslinjene.

Systemansvarliges merknad
Ordlyden i fos § 16 første ledd er ikke endret. Begrepet 'kan' har blitt benyttet i denne bestemmelsen
siden forskriften trådte i kraft 17.mai 2002.

Annet ledd
Høringsinstansenes innspill
Agder Energi Nett viser til at det i høringsdokumentet står "Systemansvarlig skal vedta om ...... Dette vil
normalt skje muntlig". Agder Energi Nett mener at dersom dette innebærer koblinger med en 3. part og
som kan gi økonomiske konsekvenser, må det dokumenteres hvem som initierer koblingen. Agder
Energi Nett kommenterer videre de 5 kulepunktene for hvilke koblinger som skal varsles, og viser til
kulepunkt 3 som omhandler koblinger av transformatorer i regional- og transmisjonsnett. Agder Energi
Nett stiller spørsmål ved behovet for å varsle om alle koblinger av transformatorer i regionalnett når
dette innebærer flytting av last mellom nabostasjoner ved omkoblinger i 11/22 kV nett.

Glitre Energi Nett kommenterer at listen som beskriver hendelser som skal varsles bør gjennomgås med
fokus på grensesnittet mellom transmisjons- og regionalnett. Glitre Energi nett kommenterer at de mener
varsling må begrenses for å ha riktig fokus på det som er viktig for å opprettholde spenningen og
frekvensen i kraftsystemet. Slik listen leses skal systemansvarlig varsles ved kobling av transformator
for nedtransformering til distribusjonspenning (kulepunkt 3 side 54). Praksis er at dette avklares direkte
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mellom konsesjonærer, og Glitre Energi Nett mener at merarbeidet og merkostnadene slik varsling,
innenfor gitte frister, vil medføre ikke kan være rasjonelt.

Lyse Elnett kommenterer at det bør avklares nærmere hvilke hendelser som skal varsles. De mener det
er viktig at varsling begrenses for å ha fokus på det som er viktig for å opprettholde spenning og frekvens
i kraftsystemet. Lyse Elnett mener avklaringer direkte mellom konsesjonærer vil bidra til mest mulig
rasjonell drift av det totale kraftsystemet, og holde kostnadene på lavest mulig nivå.

Systemansvarliges merknad
Systemansvarlig må kontaktes før det gjennomføres koblinger som påvirker andre konsesjonærer eller
når det oppstår flaskehalser som systemansvarlig har ansvar for å håndtere iht. fos § 5 første ledd. Vi
vil tydeliggjøre dette i retningslinjene.

Høringsinstansenes innspill
Glitre Energi Nett viser til ordlyden "skal systemansvarlig informere konsesjonærer som berøres av
endringen". Glitre Energi Nett kommenterer at dette er langt fra praksis i dag, og mener at
systemansvarlig etter det de kjenner til ikke har oversikt over de enkelte konsesjonærer tilknyttet
regionalnettet. Glitre Energi Nett kommenterer at koordinering av konsesjonærer tilknyttet regionalnettet
overlates til de større enhetene noe som etter deres mening strider mot retningslinjene. Glitre Energi
Nett mener det her er store avvik mellom praksis og forskriftstekst, og mener dette er noe RME bør
vurdere nøye. Glitre Energi Nett kommenterer at det i retningslinjene bør fremkomme hva
systemansvarlig mener bør være praksis, slik at konsesjonærene kan varsle RME ved brudd på disse
på samme vis som systemansvarlig skal varsle RME ved brudd på retningslinjene.

Glitre Energi Nett viser til tekst i retningslinjer om at "det er nettkonsesjonærenes ansvar å ivareta sikker
drif t… K ons es j onær m å i nf orm ere s ys tem ans var lig …. F orbr uk m å f r ak obles el ler at ti ls tr ek k elig
systemjording kan oppnås". Glitre Energi Nett mener det er uklart hvorfor systemansvarlig skal fatte
vedtak om dette dersom det er konsesjonærenes ansvar. Glitre Energi Nett kommenterer at de mener
dette punktet vitner til unødvendig byråkrati og økte kostnader. Glitre Energi Nett kommenterer at
systemjording og spolekompensasjon er regulert i FSE og ligger under ansvaret til Driftsleder, og
kommenterer at de mener det blir en sammenblanding av ansvarsområdene.

Hydro viser til at systemansvarlig skriver i sine retningslinjer pkt. 3.8.2.2 siste avsnitt at de anser berørte
konsesjonærer å være de som får endret leveringskvalitet, økt KILE-risiko eller redusert
forsyningssikkerhet, og at de nevnte vil varsles ved endringer av koblingsbilde. Hydro påpeker at utover
de nevnte bør også konsesjonærer som er produsenter være å anse som berørte konsesjonærer hvis
endret kobling medfører (risiko for) begrensninger i produksjon. Disse konsesjonærer bør således også
varsles behørig.

Systemansvarliges merknad
Det har ikke vært systemansvarliges hensikt å innføre unødvendig byråkrati, og økte kostnader i
forbindelse med gjennomføring av koblinger. Systemansvarlig ser, basert på innspillene, behov for å
endre og tydeliggjøre tekst knyttet til definisjon av 'berørt konsesjonær'. Med berørt konsesjonær menes
konsesjonærer som blir direkte berørt ved endringer av koblingsbilde, herunder netteiere, forbrukere
med anleggskonsesjon og produsenter, som vil kunne bli direkte berørt på grunn av at koblingen
påvirker driftsmessige overføringsgrenser ref. fos § 7 tredje ledd eller medfører økt KILE-eksponering,
innestengt produksjon eller lignende. Dette gjelder både § 16 og § 17.
Systemansvarlig er i ferd med å utvikle løsninger i Fosweb som gjør det mulig for konsesjonærer å
"abonnere" på informasjon om vedtatte planlagte driftsstanser som de mener de blir berørt av. Dette vil
forenkle systemansvarliges arbeid med å identifisere alle som kan bli berørt av driftsstanser og
tilhørende koblinger.

Høringsinstansenes innspill
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Lyse Elnett, Skagerak Nett og BKK Nett kommenterer at de mener systemkritiske vedtak bør sendes
skriftlig til konsesjonær så snart som mulig. Skagerak Nett kommenterer at det bør vurderes om det kan
innføres en verifiseringsprosedyre og om vedtaket kan sendes skriftlig på epost om ønsket av
konsesjonær. Skagerak Nett viser også til sitt innspill til fos § 13.

Systemansvarliges merknad
Det gjennomføres en betydelig mengde koblinger i regional- og transmisjonsnett, og systemansvarlig
anser det ikke som praktisk mulig å kunne sende ut skriftlig vedtak for alle systemkritiske vedtak iht. fos
§ 16 annet ledd. Det er heller ikke hjemlet i forskriften at disse vedtakene må ettersendes skriftlig. Noen
vedtak vil sendes skriftlig, dette er hjemlet i fos § 28 og fos § 28a. Det er iht. fos § 28 etablert systemer
for taleregistreing av forhåndsdefinerte telefonnumre, slik at det skal være dokumentert når slike vedtak
fattes.

Skagerak Nett sitt innspill relatert til fos § 13 et besvart under systemansvarliges merknader til den
bestemmelsen.

3 Retningslinjer til fos § 16

3.1 Fos § 16

Forskriftstekst
Systemansvarlig kan vedta de til enhver tid driftsbetingede bryterstillinger i regional- og

transmisjonsnettet (koblingsbilde). Som grunnlag for slike vedtak skal systemansvarlig så langt det er
hensiktsmessig benytte forhåndsdefinerte koblingsbilder.

Konsesjonær skal melde planlagte koblinger som kan påvirke driften av regional- og
transmisjonsnettet til systemansvarlig når andre konsesjonærer blir berørt av koblingen.
Systemansvarlig skal vedta om kobling kan foretas. Konsesjonær kan ikke effektuere slike koblinger
uten etter vedtak av systemansvarlig. Ved endring av koblingsbilde etter vedtak av systemansvarlig,
skal systemansvarlig informere konsesjonærer som berøres av endringen.

Retningslinjer til fos § 16
3.1.2.1 Første ledd
Forhåndsdefinerte koblingsbilder
Systemansvarlig vil normalt benytte koblingsbilder som gjennom lang tids bruk er kjent for
konsesjonærene (forhåndsdefinerte koblingsbilder). Koblingsbildene ved intakt nett vil variere noe
avhengig av tid på året og den aktuelle produksjons- og lastfordelingen. Nye overføringer og
tilknytning av nytt forbruk og ny produksjon vil imidlertid kunne medføre overføringsbehov som ikke er
erfart tidligere. I slike tilfeller vil systemansvarlig kunne etablere nye koblingsbilder i samarbeid med
berørte konsesjonærer. Koblingsbilder som normalt benyttes skal i henhold til NVEs
veiledningsmateriell for kraftsystemutredninger beskrives i kraftsystemutredninger for regional- og
transmisjonsnettet.

Idriftsettelser av nye anlegg (stasjon/ledning) og tilknytning av nytt forbruk og ny produksjon kan
medføre behov for endring av koblingsbilder. I slike tilfeller vil systemansvarlig etablere nye
koblingsbilder i samarbeid med berørte konsesjonærer.

Driftsbetingede bryterstillinger
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Ved planlagte driftsstanser og feil vil det bli fattet vedtak om bryterstillinger som avviker fra
koblingsbilder som benyttes ved intakt nett. Ved planlagte driftsstanser vil det bli vedtatt bryterstillinger
som frakobler anleggsdel med driftsstans, samtidig vil det kunne bli fattet vedtak om nye delingspunkt
som sikrer en rasjonell effektflyt og tilfredsstillende forsyningssikkerhet under den vedtatte
driftsstansen. Ofte vil det være mange driftsstanser som pågår samtidig. Konsesjonærer som er berørt
av planlagte driftsstanser informeres iht. kriterier beskrevet i retningslinjer til (ref. fos § 17). skal
normalt være informert om disse. Det vil imidlertid i denne sammenheng kunne bli etablert
delingspunkter som ikke er kjent for konsesjonærene på forhånd.

Fastsettelse av koblingsbilde kan innebære vedtak om bryterstillinger som gir oppdeling i radialdrifter,
deling av samleskinner eller koblinger slik at definerte lednings- eller transformatorutfall automatisk
også frakobler produksjon eller forbruk.

Vedtak om endret bryterstilling er et systemkritisk vedtak som normalt vil bli fattet muntlig overfor
berørt konsesjonær.

Systemansvarlig vil legge vekt på følgende forhold når det fastsettes nye koblingsbilder
(driftskoblinger):

• Tidligere vedtatte driftsstanser.
• tilfredsstillende forsyningssikkerhet skal opprettholdes
• Tilgjengelighet og mengde for aktuelle reguleringsressurser.
• KILE-eksponering for anleggskonsesjonærer.
• Sannsynlighet for feilhendelser, herunder vurdering av værvarsel.
• Ooverføringskapasiteten i overføringsnettet og tilhørende snittbegrensninger skal overholdes.
• Overføringstap.
• Fare for tapt kraftproduksjon.

Systemansvarlig skal opptre samfunnsmessig rasjonelt og veie ulike hensyn opp mot hverandre. I
denne sammenheng vil sannsynlighet for feil være en viktig faktor. Når det meldes dårlig vær kan vil
systemansvarlig vedta koblingsbilder som reduserer sannsynligheten for utfallavbrudd. Når det er
stabile og gode værforhold og sannsynligheten for feil er lav, kan vil systemansvarlig velge
koblingsbilder som i større grad hensyntar høy overføringskapasitet.

Systemregulering er det mest brukte virkemiddelet systemansvarlig har for å avhjelpe flaskehalser
som ikke håndteres ved kapasitetsfastsettelsen mellom budområder. Når det er samfunnsmessig
rasjonelt vil systemansvarlig kunne fatte vedtak om et koblingsbilde som innebærer radielle (N-0)
drifter. Dette kan være tilfellet dersom reguleringsressurser ikke er tilgjengelig eller om tilgangen er
svært begrenset. Med stor knapphet på reguleringsressurser og lav risiko for utfall av forbruk vil det
kunne være samfunnsmessig rasjonelt å etablere koblingsbilder som gir N-0 drift. Dersom
nettkonsesjonær ikke ønsker N-0 drift, men et koblingsbilde som kan gi overlast på konsesjonærens
egne enkeltkomponenter etter utfall, vil systemansvarlig kunne fastsette slikt koblingsbilde forutsatt at
det er inngått avtale i henhold til fos § 7 annet ledd.

I enkelte tilfeller benyttes driftsbetingende bryterstillinger som omtales som "gaffelkobling". En
"gaffelkobling" kan benyttes i stasjoner med doble samleskinner og innebærer at et avgrenset område
med tilhørende forbruk og/eller produksjon vil bli frakoblet det øvrige nettet dersom det oppstår en feil i
kraftsystemet. En "gaffelkobling" etableres for å redusere konsekvensen av en feilhendelse og
benyttes i tilfeller hvor det ikke er rasjonelt å etablere systemvern eller systemregulering.

Systemansvarlig vil normalt ha en tett dialog med berørte nettkonsesjonærer før endringer i
koblingsbildet vedtas. Det vil imidlertid kunne oppstå uforutsette endringer i lastflyt som følge av feil
eller uforutsette endringer i last og produksjonsforhold som innebærer behov for umiddelbar endring i
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koblingsbildet. I slike tilfeller vil det være begrenset med tid til dialog med berørte konsesjonærer.
Dersom en hendelse innebærer kortvarig overlast på komponenter må tiltak i form av endret
bryterstilling normalt iverksettes innen 15 minutter (30 minutter ved overlast på transformatorer).
Vedtak etter § 16 er iht. til § 28 definert som systemkritiske dersom det er mindre enn tre måneder fra
tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes. Slike vedtak vil
normalt bli fattet muntlig på telefon fra systemansvarliges driftssentraler og vil kunne være svært
tidskritiske med hensyn til forsyningssikkerhet i kraftsystemet.

Konsesjonærer som ønsker endringer i koblingsbildet kan ta dette opp med systemansvarlig for
vurdering. Endringer i koblingsbilder kan ikke gjennomføres uten etter vedtak fra systemansvarlig, ref.
§ 16 annet ledd.

3.1.2.2 Annet ledd
Systemansvarlig skal fatte vedtak før kobling av anlegg i regional- og transmisjonsnettet iverksettes,
når disse inngår i masket nett med driftsmessige overføringsgrenser fastsatt iht. til fos § 7 annet ledd.

Før kobling av øvrige komponenter i et område iverksettes skal systemansvarlig fatte vedtak
dersom utvekslingen mellom konsesjonærer endres mer enn 25 MW, eller annen grense avtalt med
systemansvarlig. Systemansvarlig skal også fatte vedtak før koblinger som medfører økt KILE-
eksponering for andre konsesjonærer eller innstengt produksjon, kan gjennomføres.

Planlagte koblinger iht. kriteriene ovenfor og som ikke inngår i koblinger relatert til en vedtatt
driftsstans, skal meldes til systemansvarlig så snart behovet oppstår. Konsesjonærer skal iht. fos § 16
annet ledd melde planlagte koblinger til systemansvarlig dersom koblingen kan påvirke driften av
regional- og transmisjonsnettet og andre konsesjonærer blir berørt av koblingen. Vedtak fattet iht. fos
§ 16 annet ledd er definert som systemkritiske iht. fos § 28.

Konsesjonær skal informere systemansvarlig om alle koblinger i regional- og transmisjonsnett.
Systemansvarlig skal vedta om koblingen kan gjennomføres.

Unntaket er ved kobling av linjer i regional- og transmisjonsnettet i radialdrift med kun én berørt
konsesjonær er det ikke påkrevet å varsle systemansvarlig, med mindre utvekslingen overfor det
øvrige nettet endres mer enn 25 MW eller annen grense på forhånd avklart med systemansvarlig.
Annen grense vil vurderes ut fra begrensninger i nettet. Dersom annen grense avtales skal det angis
en varighet for denne grensen.

Koblinger ifm. driftsstans:
Driftsstanser som meldes til og vedtas av systemansvarlig etter § 17 skal meldes til systemansvarlig
iht. § 16 annet ledd når de har betydning for regional eller -transmisjonsnett og berører andre
konsesjonærer. Godkjenning avVedtak om driftsstans etter § 17 vil ofte være gjort i god tid før selve
driftsstansen skal gjennomføres, og det vil i enkelte tilfeller være uhensiktsmessig å gi tillatelse til å
gjennomføre kobling på et så tidlig tidspunkt som når driftsstansen godkjennes. Dette fordi produksjon
og forbruk i driftstimen, når driftsstansen skal gjennomføres, kan være slik at det må gjøres
tilpassinger i nettet før er ikke et samtidig vedtak om tilhørende koblinger etter § 16 annet ledd.kan
godkjennes og gjennomføres. Konsesjonær må ha fått vedtak iht. § 16 annet ledd før koblinger relatert
til vedtatte driftsstanser kan gjennomføres. Konsesjonær må kontakte systemansvarlig for å få vedtatt
koblingen Vedtak fattes så tett opp mot gjennomføringen som praktisk mulig, normalt skjer dette i
driftstimen.

Vedtak om kobling og iInformering av berørte konsesjonærer
Vedtak fattet iht. fos § 16 annet ledd ansees som systemkritiske.
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Systemansvarlig benytter kriterier som listet opp under retningslinjene til første ledd som
beslutningsunderlag for vedtak om koblinger iht. fos § 16 annet ledd. Dette er:

• Vedtatte driftsstanser.
• tilfredsstillende forsyningssikkerhet skal opprettholdes
• Tilgjengelighet og mengde for aktuelle reguleringsressurser
• KILE-eksponering for anleggskonsesjonærer
• Sannsynlighet for feilhendelser, herunder vurdering av værvarsel
• overføringskapasiteten i overføringsnettet og tilhørende snittbegrensninger skal overholdes.
• Overføringstap
• Fare for tapt kraftproduksjon

Systemansvarlig anser at berørte konsesjonærer vil være konsesjonærer som får endret
leveringskvalitet, økt KILE-risiko eller redusert forsyningssikkerhet. Systemansvarlig vil informere
varsle berørte konsesjonærer som blir direkte berørt ved endringer av koblingsbilde. Med dette menes
netteiere, forbrukere med anleggskonsesjon og produsenter, som vil kunne bli direkte berørt på
grunn av at koblingen påvirker driftsmessige overføringsgrenser ref. fos § 7 tredje ledd eller medfører
økt KILE-eksponering, innestengt produksjon eller lignende.
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